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AVamos falar 

sobre 

 Câncer 
 de Mama?
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Um em cada três casos de câncer pode ser
curado se for descoberto logo no início. Mas
muitas pessoas, por medo ou desinformação,
evitam o assunto e acabam atrasando o
diagnóstico. Por isso, é preciso desfazer
crenças sobre o câncer, para que a doença
deixe de ser vista como uma sentença de
morte ou um mal inevitável e incurável.
Alguns tipos de câncer, entre eles o de
mama, apresentam sinais e sintomas em
suas fases iniciais. Detectá-los precocemente
traz melhores resultados no tratamento e
ajuda a reduzir a mortalidade. Suas mamas
são únicas, assim como você. É comum que
uma das mamas seja maior que a outra ou
que tenham formatos diferentes. Quando a
mulher conhece bem o seu corpo, ela pode
perceber mudanças que são normais nas
mamas e ficar alerta para um sinal ou
sintoma suspeito de câncer de mama.

O acesso à investigação diagnóstica das
alterações suspeitas da mama, de modo

ágil e com qualidade, é um direito da
mulher. Os serviços de saúde devem

priorizar a consulta das mulheres com
nódulo ou outras alterações suspeitas

da mama. A rapidez da avaliação facilita
a detecção precoce da doença. 

A saúde é um direito da população e
dever do Estado. Para informações sobre

os serviços de saúde de sua cidade,
procure a Secretaria Municipal de

Saúde.

Biblioteca Virtual em Saúde Prevenção e Controle de Câncer 

MINISTÉRIO DA SAÚDE Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva (INCA)

http://controlecancer.bvs.br/

www.inca.gov.br

• Caroço (nódulo) endurecido, fixo
e geralmente indolor. É a principal
manifestação da doença, estando
presente em mais de 90% dos
casos. 
• Alterações no bico do peito
(mamilo).
• Pequenos nódulos na região
embaixo dos braços (axilas) ou no
pescoço. 
• Saída espontânea de líquido de
um dos mamilos. 
• Pele da mama avermelhada,
retraída ou parecida com casca de
laranja.

Sintomas


