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Sabia que há vários tipos 
de cancro da mama

e cada um deles tem um 

O cancro da mama 
não é todo igual. 

Não tenha medo
e não 

entre em pânico.

Está recomendado que todas as mulheres 
realizem um exame mamog co com 
periodicidade bianual dos 40 aos 50 anos 
e a partir daí anualmente até aos 75 anos. 
Sempre que surgem alterações suspeitas 
de poderem corresponder a um carcinoma 
em fase inicial, essa suspeita tem que ser 

 
uma biópsia da lesão que, pelo facto de 
geralmente não ser palpável, necessita 

De facto, apenas cerca de um terço dessas 

a carcinomas.

O prognóstico do carcinoma da mama está 
relacionado com o estadio em que a doença  
é diagnosticada. Quanto mais precoce for esse 
diagnóstico, maiores são as probabilidades de 
cura da doença. Por outro lado, o diagnóstico 
da doença numa fase precoce, idealmente 
antes que tenha expressão clínica, permite 
que o seu tratamento possa ser feito na 
maioria das situações com preservação 
do órgão e sem necessidade de remoção 
de todos os gânglios linfáticos axilares, 
diminuindo drasticamente as sequelas físicas 
e de autoimagem do tratamento da doença. 

Folheto_carcinoma.indd   1 27/01/22   12:01

tratamento específ ico? 

mais f requente 

feminina portuguesa



Sabia que... 

O carcinoma da mama é a neoplasia mais 

com uma estimativa de 4358 novos casos 
diagnosticados em 2001. O risco de uma 
mulher vir a ser diagnosticada com um 
carcinoma da mama até aos 75 anos é de 
5,7% e de morrer dessa doença é de 3,1% . 

 Cancro em Portugal – PS Pinheiro, JE Tyczinsky, F Bray, J Amado, E Matos, 
AC Miranda e E Limbert. IARC Technical Publication n.º 38, Lyon 2002. 

de desenvolver um carcinoma da mama.  
Os mais bem caracterizados são o risco 
hereditário, que determina um risco 
aumentado nos familiares de doentes com 
carcinoma da mama, tanto do ramo materno 
como do paterno, e o risco hormonal. Este 
último está relacionado com a duração 
do período fértil da vida da mulher e com 
eventuais exposições medicamentosas a 
estrogénios. O risco de carcinoma da mama 
aumenta com o início precoce da  menstruação 
e o acontecimento tardio da menopausa.  

 
 

 

Ao longo da vida da mulher a mama vai 

alteração da proporção relativa de tecido 
glandular e de tecido de suporte (principal-
mente gordura) que fazem com que se 
torne progressivamente mais “transparente” 
aos Rx e, com isso, facilite a deteção por 

do padrão radiológico do orgão, suspeitas 
de corresponder ao estadio inicial de um 
carcinoma da mama. Sabe-se também que 
a incidência, isto é o número de novos casos
de carcinoma da mama diagnosticados por 
ano, aumenta com o envelhecimento da 
mulher.  

Mudanças Normais  

PREVENÇÃO / RASTREIO DO CARCINOMA DA MAMA
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Porquê do Auto Exame 

Há também um aumento do risco com 
o uso de anticonceptivos orais (pílula) 
e terapêutica hormonal de substituição 
pós-menopáusica.
As mulheres que não tiveram lhos e as 
que tiveram uma primeira gravidez tardia 
(depois dos 30 anos) têm um risco aumentado 
de carcinoma da mama.

A preocupação com o conhecimento da sua 
mama e a eventual deteção de alterações 
correspondentes ao aparecimento de um 
tumor devem, no entanto, começar muito 
antes dos 40 anos, logo após a adolescência, 
com a aprendizagem do autoexame mensal, 
cuja realização se deve manter mesmo 

já que alguns tumores, pela sua localização 
ou forma de apresentação, podem não 

intervalo entre exames. 


