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O Cancro da Mama é uma das doenças oncológicas que 
mais afeta as mulheres. O mesmo começa quando há uma 
alteração nas células da mama, nos tecidos mamários, 
especialmente nos ductos (tubos que conduzem o leite 
materno ao mamilo) e nos lóbulos (glândulas que pro-
duzem o leite materno).

As células cancerígenas, ao invés de envelhecerem, morre-
rem e regenerarem, dando origem a novas células, acabam 
por originar descontroladamente células dispensáveis que 
poderão entrar na circulação e colonizar orgãos, originando 
as metástases. 
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Números 

O acordo com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, em 
Portugal, anualmente são diagnósticados cerca de

sendo a causa de morte de

Apenas 1% dos cancros são diagnosticados nos homens.

7.000 novos casos 
1800 mulheres. 
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O cancro não invasivo significa que não se espalhou para além do tecido mamário. 
Existem dois tipos principais: 

Tipos de Cancro da Mama
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Não Invasivo

CDIS Carcinoma ductal in situ 
é um cancro que se mantém nos ductos de leite. Pode ser precursor do 
cancro invasivo aumentando a probabilidade e vir a desenvolver mais tarde.

CLIS Carcinoma Lobular in situ
é uma condição benigna também não invasiva.

Ou infiltrado, significa que poderá espalhar-se pelo tecido mamário. 
Há dois tipos principais.

Invasivo

CDI Carcinoma ductal invasivo
começa nos ductos de leite e é o tipo mais comum.  Cerca de 
80% dos cancros da mama são diagnosticados neste tipo.

CLI Carcinoma lobular invasivo
começa nos lóbulos, as glândulas que 
produzem lete. Cerca de 10% dos can-
cros são deste tipo. O cancro invasivo 
engloba cancro de mama triplo nega-
tivo, cancro de mama inflamatório, 
cancro de mama metastático e 
cancro da mama recorrente.
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Qual a causa?
Embora ainda não se saiba a 
causa primária para o cancro, a 
prevenção através de sintomas e 
fatores de risco conhecidos 
ajudam a minimizar o risco.



GUIA PRÁTICO
LUTA E PREVENÇÃO DO CANCRO DA MAMA

5

Fatores de Risco
Há fatores que se podem controlar, outros que não temos qualquer controlo.

Idade e género
Mulheres com mais de 60 anos apresentam 
maiores riscos. O cancro da mama aumenta 
com o avançar da idade e ocorre em 99% 
das mulheres.

Genética 
O histórico familiar é importante no sentido 
de prevenção. Se houver histórico de cancro 
da mama na familia, seja do lado materno 
ou paterno, pode aumentar o risco. Este 
fator apresenta um risco de 5 a 10%.

Fatores Hormonais 
Menstruação precoce ou menopausa tardia 
aumenta a exposição às hormonas femininas 
e a predisposição.

Étnia
Mulheres caucasianas manifestam maior 
predisposição.

Maternidade
Gravidez após os 31 anos.

Fatores controláveis

Consumo excessivo 
de álcool

Consumo de tabaco

Excesso de peso
( IMC » 30 )

Pílula



SIGA-NOS NAS 
REDES SOCIAIS 
Conheça todos os problemas e dicas sobre Saúde.

@planodesaudeagilcare
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Sintomas de Cancro da Mama 
É fundamental conhecer o seu corpo e identificar se houver alguma 
alteração. Deverá consultar um médico caso manifeste alguns destes 
sintomas. 
Lembre-se que o diagnóstico precoce é fundamental e salva vidas!

Os sintomas de cancro da mama poderão passar por:

  

Dor e desconforto 
no mamilo;

Alterações no mamilo 
ou mama, quer no aspeto
ou na palpação;

Retração do mamilo
(mamilo voltado para 
dentro da mama); 

Secreção de líquido pelo
mamilo;

Região da aréola do 
mamilo com inchaço,
aspeto escamoso ou
vermelhidão;

Mudança de tamanho 
anormal;

Nódulos ou 
espassamento mamário, 
quer na mama ou perto
da axila;

Saliência na pele da 
mama.
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Diagnóstico 
Exames de rastreio são a chave na detecção antecipada do 
cancro e aumenta a probabilidade do tratamento ser bem 
sucedido. O Ministério da Saúde recomenda o recurso a 
exames como a mamografia a cada 2 anos em mulheres 
com idade superior a 50 anos.

O autoexame é uma das técnicas que poderá ajudar a identifi-
car o cancro. Falaremos desta técnica mais à frente. 

Qualquer alteração que possa sentir, deve consultar o seu 
médico de família ou ginecologista que encaminhará para a 
reabilitação de um exame como uma ecografia mamária e/ou 
mamografia. Caso haja alguma suspeita, poderá ter que fazer 
uma biópsia, para confirmar se as células são cancerígenas.



8

GUIA PRÁTICO
LUTA E PREVENÇÃO DO CANCRO DA MAMA

9

Exame Clínico 
A observação médica não deixa de ser importante 
para confirmar e caracterizar os gânglios na sua 
forma, tamanho, textura e movimento.

Ecografia
Caracteriza os nódulos com recurso à imagiologia.

Mamografia de diagnóstico 
Exame radiológico que fornece imagens mais 
detalhadas de uma região com suspeita maligna.

Ressonância magnética
Permite obter imagens dos tecidos internos 
mamários.

Biópsia
Exame que caracteriza e confirma o tipo de tumor.
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Estágio do cancro e tratamento

Estádio 0

O estágio 0 diz respeito ao carcinoma lobular in-situ ( CLIS) ou 
ao carcinoma ductal in-situ (CDIS). É não invasivo e restrito a 
uma localização inicial.

Neste estágio poderá ser recomendada a cirurgia, exames 
regulares, hormonoterapia e /ou redioterapia.

Estádio 1 - Precoce

Cancro com dimensão inferior a 2 cm, pode haver presença de 
células tumorais na mama e em pequenas áreas.

Estádio 2 - Precoce/ avançado localmente

Cancro com dimensão superior a 2 cm com presença de célu-
las tumorais nos gânglios da axila.
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Estágio do cancro e tratamento

Estádio 3 - Avançado Localmente

Cancro com dimensão superior a 5 cm e há evidência de 
doença nos gânglios da axila com maior dimensão.

     
     Estádio III A

     Estádio III B e III C
     
   

Neste estádios, no tratamento poderá ser feito uma conju-
gação de tratamentos como cirurgia conservadora, quimi-
oterapia, radioterapia, mastectomia e/ou remoção dos 
gânglis linfáticos axilares. A escolha depende de diferentes 
factores como o tamanho do tumor, da mama, motivações, 
características específicas do cancro.

Neste estádios é recomendada a quimioterapia com trata-
mentos adicionais, como mastectomia, cirurgia conser-
vadora e/ou radioterapia, entre outros que o médico 
recomendar como prevenção.

Estádio 4

Nas situações de cancro da mama em estádio IV, é geral-
mente aconselhada a terapêutica hormonal, a quimioterapia 
e / ou a imunoterapia e, por vezes, a radioterapia. Com estes 
tratamentos pretende-se combater os sintomas associados 
ao cancro, melhorar a qualidade de vida da pessoa e prolon-
gar a sua esperança de vida.

    
     Estádio IV ( Avançado ou Metastático)

Células atinguem outrs órgãos - metástases.
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O Plano que cuida de si! 
Todos os cuidados de saúde num só cartão.
Descontos até 60% em todos os serviços de saúde.

212 405 660 

Saiba mais no nosso site 

WWW.AGILCARE.PT
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Como se faz o autoexame 
da mama? 
O autoexame da mama deve ser feito a partir dos 20 anos e no terceiro ou quinto 
dia após a mestruação. 
Se já não for mestruada deve escolher uma data fixa para o realizar.

O autoexame passa por 2 fases: 

 
 

Deitada ou de pé

Com uma almofada por baixo do ombro, apalpe a mama esquerda utilizando
a mão direita, enquanto apoia a mão esquerda na nuca. Repita do processo

com a outra mão.

Palpação 

Métodos de palpação

Use suavemente as pontas dos dedos para aplicar os métodos de apalpação.

Método do relógio
Divida o seio em seis segmentos imaginários e, partir 
da parte de cima ( imagine as 12 horas), desça até ao 
mamilo fazendo movimentos circulares.

Método dos círculos concêntricos
Comece na parte de cima do seio, descreva círculos 
concêntricos no sentido dos ponteiros do relógio.

Método linhas verticais
Passe os dedos de baixo para cima e de cima para 
baixo até percorrer todo o seio.



Pele casca de
laranja;

Dores constantes.

Em frente ao espelho

Com os braços levantados: observe a mama e o mamilo.

Alterações na forma das
mamas ou mamilo;

Libertação de líquido 
do mamilo;

Inchaço e nódulos na 
área da axila;

Nódulo ou caroço
que não diminui; 

Assimetria entre as 
duas mamas;

Aparecimento de 
vermelhidão e 
manchas;

Fique particularmente atenta ao:
Tamanho, forma, cor, crostas e se existe algum corrimento ao 

pressionar o mamilo.

Observação
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Como se faz o autoexame 
da mama? 
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Fui diagnosticada/o com 
cancro - E agora?
Antes de mais, não entre em pânico!
O cancro não é uma doença aguda e na maioria 
dos casos tem cura :).

   Informe-se e questione: Tente perceber tudo o 
que não entende junto do seu médico, livros científi-
cos e organizações com foco nesta temática;

     Não se isole: Converse com pessoas importantes 
da sua vida e procure o apoio deles;

   Faça terapia:  Pode procurar um psicólogo que 
ajude a trabalhar as suas emoções e fazer terapias 
complementares, como meditação, aromaterapia, 
acupuntura, yoga, de forma a aliviar o stress ou 
sintomas. Deverá informar o seu médico antes e 
recorrer a terapias.



Tenha um papel ativo 
na sua recuperação e 
tratamento.
Não desista de viver!
Reserve tempo para si e para as pessoas 
importantes, fora do tempo de tratamento. 
Tente viver a sua vida da forma mais tran-
quila que conseguir.

Consoante o estadiamento e o tipo de trata-
mento a que se submeter, poderá sentir 
alguns sintomas como ansiedade, fadiga, 
alterações no sono e memória, dor, perda 
de cabelo e imunidade em baixo.

A prática de exercício pode ajudar na sua 
recuperação e técnicas de relaxamento são 
cruciais para o seu dia-a-dia. O exercício 
beneficia a reabilitação por aumentar o 
volume do sangue e a circulação de oxigé-
nio, a produção de energia e massa muscu-
lar e a reforçar o sistema imunitário.
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Siga-nos nas Redes Sociais
@planosaudeagilcare agilcare_planodesaude

WWW.AGILCARE.PT

Apoio ao Cliente 
212 405 660
(Seg. a Sex. das 9h às 19h)

Fontes:

O CARTÃO DE SAÚDE QUE SEMPRE QUIS TER.

Fácil Adesão Uso Imediato Fácil Utilização

O PLANO CERTO PARA CUIDAR 
DE SI E DE QUEM MAIS AMA!

DESCONTOS ATÉ 60% EM TODA A REDE MÉDICA.

https://www.cancro-online.pt/cancro-da-mama/informacao-basica/diagnostico/
https://www.accp.pt/conteudo/quem-somos22/4
https://www.ligacontracancro.pt/cancro-da-mama/
https://www.medis.pt/media/3681/cancro-da-mama-medis.pdf
https://www.breastcancer.org/
https://laco.imm.medicina.ulisboa.pt/
https://www.cuf.pt/saude-a-z/cancro-da-mama

CONSULTAS DE ESPECIALIDADE DESDE 35€. MARQUE JÁ A SUA.


