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Incidência 

Estimativa de 
novos casos

57.960

(2016 - INCA)

59.700 

(2018)

Número de 
mortes de 
mulheres

14.206 

(2013 - SIM)

16.724 

(2017)



Câncer



Mortalidade
por Câncer



Mortalidade por regiões



Fatores Associados

SEDENTARISMO OBESIDADE ALIMENTAÇÃO ÁLCOOL EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO ANTICONCEPCIONAL E 
REPOSIÇÃO HORMONAL-

ESTRÓGENO



Genitália Externa



Anatomia das mamas





Carcinoma



Distribuição
anatômica



SINAIS E SINTOMAS

1 – Assimetria

2 – Protuberância

3 – Mamilo invertido

4 – Pele com aspecto de casca de laranja

5 – Nódulo interno

6 – Veia crescente

7 – Buracos

8 – Fluido desconhecido

9 – Vermelhidão ou ardor

10 – Endurecimento

11 – Sulcos

12 – Erosão de pele





Ações e 
Programas

1984 - PAISM

1996 -Viva Mulher

1999 - SISMAMA – SISCAN

2011 Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 
das Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT)

2015 Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de 
Mama



Detecção 
Precoce

Sintomáticas  
diagnóstico precoce

Assintomáticas 
rastreamento





Pilares

• Mulheres mobilizadas e 
informadas

• Profissionais capacitados e 
atuantes para o diagnóstico

• Rede assistencial preparada 
para identificar e tratar as 
lesões identificadas



EXAME CLÍNICO DAS MAMAS (ECM)

Não há indicações precisas

Na prática clínica, a sensibilidade do ECM: 28% a 36% 

Profissional treinado

Anualmente

A partir dos 40 anos

Detecta nódulos a partir de 1 cm, se superficial



ECM

Etapas

Inspeção

Palpação

Expressão (não 
recomendada) Inspeção



INSPEÇÃO

Paciente sentada ou deitada

Mamas visíveis

Braços apoiados sobre as coxas ou estendidos



INSPEÇÃO

Observar Simetria

Volume

Forma 

Consistência – túrgidas ou flácidas

Contorno - Presença de abaulamentos ou retrações

Pele – edemaciada/ “casca de laranja” e rugosidade (carcinomas)

Aspecto do mamilo (papila) – retração, ulceração, descamação

Saída espontânea de secreção e características da pele



INSPEÇÃO

Paciente eleva os braços

Paciente coloca as mãos no quadril 

Realiza movimento de abrir e fechar

Observar

Retrações

Assimetria exacerbada

Comprometimento de plano muscular



PALPAÇÃO

Mulher sentada ou deitada - apoiar o 
braço a ser examinado no examinador ou 
atrás da cabeça

Iniciar a pesquisa de linfonodos

Palpação axilar, supra e infraclavicular e 
região lateral do pescoço



Descarga Papilar

Observar presença de fluxo 
papilar

Secreção: serosas, límpidas, 
sanguinolentas, brancas



Autoexame

• NÃO DEVE SER RECOMENDADO! 

Apenas 35% identificam o CA por meio do autoexame mensal

ENSINAR A CONHECER O PRÓPRIO CORPO 



Breast awareness
65% das mulheres identificam o câncer de mama

casualmente 

• Realize a autopalpação/observação das mamas sempre que se 
sentir confortável para tal (seja no banho, no momento da troca 
de roupa ou em outra situação do cotidiano), sem nenhuma 
recomendação de técnica específica, valorizando-se a 
descoberta casual de pequenas alterações mamárias. 

• É necessário que a mulher seja estimulada a procurar 
esclarecimento especializado sempre que perceber alguma 
alteração suspeita em suas mamas e a participar das ações de 
detecção precoce do câncer de mama. 

• O sistema de saúde precisa adequar-se para acolher, informar e 
realizar os exames diagnósticos adequados em resposta a essa 
demanda estimulada.

• Prioridade na marcação de exames deve ser dada às mulheres 
sintomáticas, que já apresentam alguma alteração suspeita na 
mama.



Referenciar 
para atenção 
especializada

Qualquer nódulo 
mamário em 

mulheres com mais 
de 50 anos

Nódulo mamário em 
mulheres com mais 

de 30 anos, que 
persistem por mais de 

um ciclo menstrual

Nódulo mamário de 
consistência 

endurecida e fixo ou 
que vem aumentando 

de tamanho, em 
mulheres adultas de 

qualquer idade

Descarga papilar 
sanguinolenta 

unilateral



Referenciar para 
atenção especializada
 Lesão eczematosa da pele que não responde a 

tratamentos tópicos

 Presença de linfadenopatia axilar 

 Aumento progressivo do tamanho da mama com a 
presença de sinais de edema, como pele com 
aspecto de casca de laranja

 Retração na pele da mama 

Mudança no formato do mamilo





Mamografia 

• Detecção em lesões iniciais

• Lei 11.664, de 2008

• Em vigor em 29 de abril de 2009

• Todas as mulheres têm direito

• à mamografia a partir dos 40 anos



Solicitação de 
exames

• A lei que regulamenta o exercício profissional da 
Enfermagem e a portaria ministerial autorizam os 
profissionais a prescreverem medicamentos previamente 
estabelecidos em Programas de Saúde Pública e 
atividades enquadradas nos protocolos, de acordo com 
os programas e com rotinas aprovadas pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).

• A solicitação de exames de rotina e complementares é 
realidade consolidada no Brasil desde 1997, quando foi 
editada a Resolução Cofen 195/97 (em vigor). 

• A consulta de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem 
e a prescrição de medicamentos em protocolos são 
competências dos enfermeiros estabelecidas na Lei 
7.498/1986, regulamentada pelo Decreto 94.406/1987 e 
pela Portaria MS 2.436/2017.



Diretriz sobre a 
MAMOGRAFIA 
(INCA; 2015)



Mamografia

• Resultados falso-positivos; indução de câncer 
de mama pela radiação; morte por cânceres 
radioinduzidos; magnitude do sobrediagnóstico 
e do sobretratamento e de danos a eles 
associados. 

• 20 a 25 casos fatais de câncer em cada 100 mil 
mulheres

• Sobretratamento de cânceres 
sobrediagnosticados sem significância clínica é 
o dano mais importante associado ao 
rastreamento mamográfico. 



MAMOGRAFIA

• A cada 2 mil mulheres convidadas para o 
rastreamento mamográfico durante 10 anos: 

• 1 teria a vida prolongada

• 10 mulheres saudáveis sofreriam com o 
sobrediagnóstico e sobretratamento  

• 200 sofreriam danos psicológicos importantes 
em função de resultados falso-positivos 
(GØTZSCHE; JØRGENSEN, 2014).



ALTO RISCO

• História familiar de câncer de mama em 
parente de primeiro grau antes dos 50 
anos ou de câncer bilateral ou de ovário 
em qualquer idade

• História familiar de câncer de mama 
masculino

• Diagnóstico histopatológico de lesão 
mamária proliferativa com atipia ou 
neoplasia lobular in situ



ALTO RISCO

Realizar mamografia a partir dos 35 anos (não há 
consenso, pode ser antes)

Dois ou mais parentes de primeiro grau (pais, 
irmãs ou filhas) ou de segundo grau (neta, avó, 
tia, sobrinha, meio-irmão) com câncer de mama 
e/ou de ovário

Câncer de mama antes dos 50 anos (pré-
menopausa) em um parente de primeiro grau

História familiar de câncer de mama e de ovário

Um ou mais parentes com dois tumores (de 
mama e de ovário ou dois tumores mamários 
independentes)

Parentes do sexo masculino com câncer de 
mama



CONFIRMAÇÃO DIAGNÓSTICA



Ultrassonografia e Biópsia

Nãorecomendada para rastreamento



BI-RADS 
(Breast Image 
Reporting and 
Data System)

• Categoria zero

BI-RADS zero é utilizada em mamografias de 
rastreamento 

Imagens adicionais são necessárias ou quando é 
necessária a comparação a exames prévios.



BI-RADS 
(Breast Image 
Reporting and 
Data System)

• Categoria 1

BI-RADS 1 significa mamografia negativa. 

Não são necessários comentários adicionais. 

As mamas são simétricas, sem massas, distorções 
ou calcificações suspeitas.



BI-RADS 
(Breast Image 
Reporting and 
Data System)

• Categoria 2

BI-RADS 2 significa mamografia negativa, com 
achados benignos. 

Em relação ao risco de câncer, é idêntica à 
categoria BI-RADS 1, mas nela, o radiologista 
opta por descrever achados benignos 



BI-RADS 
(Breast Image 
Reporting and 
Data System)

• Categoria 3

BI-RADS 3 é utilizada nas avaliações cujo 
resultado é “provavelmente benigna”. 

As lesões que fazem parte dessa categoria 
mamográfica devem ter, no máximo, 2% de 
risco de malignidade



BI-RADS 
(Breast Image 
Reporting and 
Data System)

• Categoria 4

Lesão suspeita - avaliação histológica ou citológica 
adicional. 

• Categoria 4A: nessa categoria incluem-se lesões 
que necessitam de intervenção mas cujo grau 
de suspeição é baixo. 

• Categoria 4B: nessa categoria estão as lesões de 
grau intermediário de suspeição. As lesões 
nessa categoria necessitam de correlação 
histopatológica.

• Categoria 4C: nessa categoria estão os achados 
de grau moderado. Encontram-se as massas 
irregulares e mal-definidas.



BI-RADS 
(Breast Image 
Reporting and 
Data System)

• BI-RADS 5 

• Representada por lesões cujo resultado 
anátomo-patológico, salvo exceções, é o de 
carcinoma de mama. 

• Nessa categoria, mais do que 95% das lesões 
representam câncer de mama, e os achados 
radiológicos são os característicos das descrição 
clássica do câncer de mama.



BI-RADS 
(Breast Image 
Reporting and 
Data System)

• Categoria 6

BI-RADS 6 é definida para achados 
mamográficos já biopsiados cujo diagnóstico 
anátomo-patológico é de câncer de mama, 
antes da terapia definitiva



Carcinoma 
ductal in situ 

(CDIS)

• 10 a 30% dos casos encontrados

• Forma inicial de neoplasia

• Não atinge o sistema linfático

• Pré-carcinoma

• Índices de cura próximos a 100%



Tratamento

• Cirurgia

• Radioterapia

• Tratamento sistêmico

Quimioterapia

Hormonioterapia

• Reabilitação



Tratamento



Reconstrução



Estágios e radioterapia

• Após cirurgia ou quimioterapia
• Radiações ionizantes  
• Interna ou externa



Promoção da Saúde da Mulher
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