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FACTS  FOR L IFE

Detecção do Câncer de Mama

O que é rastreamento?

Rastreamento é um exame ou procedimento usado para 
encontrar uma condição (tal como câncer de mama) em 
uma pessoa sem sintomas. 

Testes de rastreamento para câncer 
de mama

Mamografia — A mamografia é a melhor ferramenta 
de rastreamento usada hoje para detectar precocemente 
o câncer de mama. Ela usa raio-X para criar uma 
imagem da mama, chamada um mamograma. As 
imagens de mamografia podem ser armazenadas em 
filme (padrão) ou em um computador (digital). A 
mamografia pode detectar precocemente o câncer de 
mama quando ele esta pequeno e as chances de 
sobrevivência são maiores. Mulheres a partir de 40 anos 
de idade devem realizar a mamografia cada ano. 

Exame clínico da mama (ECM) — O ECM é realizado 
por um profissional de saúde que verifica suas mamas 
e a região das axilas para qualquer caroços ou 
alterações. Deve ser parte de seu check-up médico 
regular. Se não for, solicite ao seu médico. Se você tem 
40 anos ou mais, agende sua mamografia perto da 
época em que for fazer seu ECM. Para mulheres de 20 a 
39 anos, realize um ECM no mínimo a cada tres anos.

Para mulheres de 40 anos de idade ou mais, o ECM 
quando realizado em combinação com a mamografia 
pode encontrar mais canceres de mama que somente a 
mamografia. Quando utilizados em conjunto, menos 
canceres de mama são perdidos.

Saiba o que é normal para você

Os sinais de câncer de mama não são os mesmos  
para todas mulheres. É importante saber a aparência 
normal e sensação de suas mamas. Muitas mulheres 
têm um padrão de caroços em suas mamas. O tecido 
mamário tem, naturalmente, uma textura irregular  
que varia de mulher para mulher. Para algumas, a 
granulosidade é mais óbvia que para outras. Na 
maioria dos casos, isso não é motivo de preocupação. 
Se a granulosidade pode ser sentida em toda a mama  
e sente como a outra mama, é provável que seja tecido 
mamário normal.

Nódulos que se sentem mais duro ou diferente do 
resto do tecido mamário (ou o tecido da outra mama) 
ou que sentem como uma alteração são causa de 
preocupação. Se você sentir ou visualizar qualquer 
alteração em suas mamas ou região das axilas, 
consulte seu medico.

No geral, mamografia é a melhor ferramenta de 
rastreamento usada hoje para detectar precocemente o 
câncer de mama. É possível encontrar o câncer de 
mama em um estágio inicial, antes que possa ser 
sentido. À medida que novas ferramentas de 
rastreamento são desenvolvidas, e nós aprendemos 
mais sobre o próprio risco de uma pessoa, podemos 
aprender mais sobre quem vai potencialmente 
beneficiar mais de um determinado exame de 
rastreamento. Hoje, existem diretrizes específicas para 
pessoas com alto risco. No entanto, apenas diretrizes 
gerais para aqueles com risco médio. À medida que 
aprendemos mais, mais diretrizes para aqueles dentro 
do grupo de “risco médio” podem ser geradas. Hoje, 
mulheres devem discutir suas opções de rastreamento 
com os seus profissionais de saúde.

Detecção precoce

Lembre-se, mesmo que você se sinta saudável agora, apenas o fato de ser uma mulher e estar envelhecendo lhe 
põe em risco para câncer de mama. Verificações regulares podem lhe tranquilizar. A detecção precoce do 
câncer pode salvar sua vida.

A mamografia e exame clínico da mama, quando utilizados em conjunto são mais precisos que quando usados 
sozinho.
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Fichas relacionadas nesta série:

• Alterações Benignas da Mama

• Fatos Sobre Câncer de Mama

• Densidade da mama

• Mamografia

•  Quando você Descobre um Caroço  

ou Alteração

Questões a perguntar

Fale com seu médico sobre seu risco para câncer de 
mama. Pergunte quais exames de rastreamento são 
certos para você.

Aqui estão algumas questões que você pode querer 
fazer:

1. Quando devo começar a fazer mamografias?

2.  Se você tem entre 40 a 49 anos de idade e seu 
médico não recomenda uma mamografia:  
Podemos discutir se eu iria beneficiar de fazer uma 
mamografia? Quais são os riscos e benefícios de 
mamografia pra mim?

3. Com qual frequência devo fazer uma mamografia?

4. Onde posso ir para fazer uma mamografia?

5. E se eu não puder pagar por uma mamografia?

6.  Com qual frequência preciso de um exame clínico 
das mamas?

7.  Estou em maior risco de contrair câncer de mama? 
Preciso de outros testes de rastreamento?

8.  Minha mamografia mostra que tenho mamas 
densas?

Recursos

Você pode receber informações sobre mamografias  
e exames clínicos das mamas contactando as 
organizações listadas nesta página.

Susan G. Komen®

1-877 GO KOMEN (1-877-465-6636)
www.komen.org

American Cancer Society 
1-800-ACS-2345
www.cancer.org

National Cancer Institute’s Cancer  
Information Service
1-800-4-CANCER
www.cancer.gov

Sinais que você não deve ignorar

Esteja ciente de quaisquer alterações em suas 
mamas ou região das axilas. Se você perceber 
qualquer um dos seguintes sinais, marque uma 
consulta com seu médico.

•  protuberâncias, nódulos ou engrossamento ou 
endurecimento em qualquer parte da mama ou 
região das axilas

•  inchaço, calor, vermelhidão ou escurecimento 
parte da mama

•  alterações no tamanho ou formato da sua 
mama

•  covinhas ou enrugamento da pele

• coceira, descamação na pele ou no mamilo

•  inversão do mamilo e de outras regiões da 
mama

• secreção repentina no mamilo

• dor recente e persistente em alguma região 
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