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CONSCIENTIZAÇÃO DO CÂNCER DE MAMA

O QUE É CÂNCER DE MAMA?

Por definição, câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que 
têm em comum o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os teci-
dos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. 

O câncer da mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o 
mundo. É uma doença de causa multifatorial e, fatores ambientais e genéticos contri-
buem para sua ocorrência.

Em uma porcentagem pequena dos casos, há uma mutação genética hereditária

O câncer de mama hereditário corresponde a aproximadamente 10% a 15% de 
todos os tumores de mama malignos. Entre esses, estão os tumores causados por mu-
tações altamente penetrantes na linha germinativa nos genes BRCA1 e BRCA2.

As características do histórico familiar que sugerem 
predisposição hereditária incluem idade precoce no mo-
mento do diagnóstico, múltiplos tumores primários.

Para detecção precoce de câncer de mama, 
no Brasil, segue-se o protocolo recomendado 
pelo Ministério da Saúde que inclui, exame clíni-
co anual (mulheres entre 40 e 50 anos) e mamo-
grafia a cada dois anos (entre 50 e 69 anos).  
Às mulheres com risco de desenvolver cân-
cer de mama, sugere-se que o exame clíni-
co e a mamografia sejam realizados anual-
mente, a partir dos 35 anos de idade.

O auto exame de mama periódico, 
também é uma recomendação para ras-
treamento e diagnóstico precoce, porém, 
não se recomenda apenas este recurso 
para rastreamento.
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PREVENÇÃO DE CÂNCER DE MAMA

A prevenção de câncer de mama, tem como base a modificação dos fatores de ris-
co ambientais e de estilo de vida que, promovem o câncer. Cerca de 50% dos cânceres 
de mama, são evitáveis.

A prevenção é a principal arma de que dispomos para interferir neste complexo 
fenômeno da carcinogênese (promoção de proliferação de células mutadas) e impedir-
mos o surgimento do tumor, porém ainda não está acessível a todos.

O QUE CAUSA O CÂNCER DE MAMA?

Não há uma única causa. Diversos fatores estão relacionados ao câncer de mama. 
Ser mulher e envelhecer são os principais fatores que aumentam o risco.

FATORES DE RISCO

Ambientais: 

• Obesidade e sobrepeso principalmente após a menopausa; 
• Sedentarismo ou inatividade física (não fazer exercícios); 
• Consumo de bebida alcoólica; 
• Exposição frequente a radiações ionizantes (Raios-X).

Hormonais:

• Primeira menstruação (menarca) antes de 12 anos;
• Não ter tido filhos;
• Primeira gravidez após os 30 anos;
• Não ter amamentado;
• Menopausa tardia (após os 55 anos);
• Ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente por 

mais de cinco anos.

Genéticos:  

• História familiar de câncer de mama e ovário, principalmente em 
parentes de primeiro grau antes dos 50 anos; 

• Alteração genética. 

A mulher que possui esses fatores genéticos tem risco elevado para 
câncer de mama.

A presença de um ou mais desses fatores de risco não significa que a 
mulher terá necessariamente a doença.



SÓ MULHERES TEM CÂNCER DE MAMA?

Não! Homens também podem ter 
câncer de mama, mas isso é raro (apenas 
1% dos casos).

SINAIS E SINTOMAS DE CÂNCER DE MAMA

• Nódulos, geralmente indolor;
• Alterações no mamilo;
• Pele da mama avermelhada, retraída ou com aspecto casca 

de laranja;
• Pequenos nódulos na região embaixo dos braços (axilas) ou 

no pescoço;
• Saída de secreção das mamas (pelo mamilo).

Essas alterações precisam ser investigadas o quanto antes, mas podem não ser 
câncer de mama.

AUTO EXAME

Mulheres de todas as idades podem e, devem conhecer seu corpo, ara perceber 
as anormalidades. Grande parte dos cânceres de mama é detectado pela própria pa-
ciente, durante o auto exame.

O auto exame pode ser realizado, durante o banho, deitada na cama ou em frente ao 
espelho.

Olhar, sentir e tocar as mamas diariamente trazem referências para a identifica-
ção de possíveis alterações.

Ao identificar qualquer alteração, procure seu médico ou um posto de saúde.



COMO REALIZAR O AUTO EXAME DE MAMA?

Em frente ao espelho:
• Posicione-se em frente ao espelho;
• Observe as duas mamas, primeiramente com os braços ao longo do corpo;
• Coloque as mãos na cintura fazendo força;
• Coloque-as atrás da cabeça e observe o tamanho, posição e forma do 

mamilo;
• Pressione levemente o mamilo e veja se há saída de secreção.

Em pé (pode ser durante o banho):
• Levante seu braço esquerdo e apoie-o sobre a ca-

beça;
• Com a mão direita esticada, examine a mama es-

querda;
• Divida o seio em faixas e analise devagar cada 

uma dessas faixas. Use a polpa dos dedos e não 
as pontas ou unhas;

• Sinta a mama;
• Faça movimentos circulares, de cima para bai-

xo;
• Repita os movimentos na outra mama.

Deitada
• Coloque uma toalha dobrada sob 

o ombro direito para examinar a 
mama direita;

• Sinta a mama com movimentos 
circulares, fazendo uma leve pres-
são;

• Palpe a metade externa da mama  
(é mais consistente);

• Depois palpe as axilas;
• Inverta o procedimento para a mama esquerda.



EXAMES DIAGNÓSTICO

• Ultrassonografia de mamas;

• Mamografia;

• Ressonância magnética 
são exames mais comuns 
para rastreamento da 
doença.

Em pacientes com câncer de mama 
diagnosticado, outros exames podem ser neces-
sários. Estes serão solicitados pelo médico que acompanha o caso e, dependerá de 
diversos fatores e das características e inclusive, sintomas.

TRATAMENTOS PARA CÂNCER DE MAMA

• Quimioterapia; 

• Hormonioterapia;

• Terapia alvo;

• Radioterapia;

• Cirurgia.

Os tratamentos podem trazer algumas reações como ressecamento da pele, que-
da total ou parcial de cabelos e pelos corporais, impactos na unhas, radiodermite, re-
trações de tecido, edema (inchaço). 

Estas reações podem ser evitadas e/ou minimizadas com terapêuticas conserva-
doras como por exemplo fotobiomodulação (utilização de laser e led), uso de cosméti-
cos específicos (tanto em casa, como em procedimentos executados por profissionais), 
drenagem linfática, terapias manuais e uso de alguns equipamentos (deep oscilation, 
terapia por ondas de choque, pressoterapia, entre outros), que visam melhorar e/ou 
minimizar estes impactos.



ASPECTOS NUTRICIONAIS

Ao longo do tratamento da doença oncológica, vários pacientes apresentam, 
além da perda de peso, anorexia e carências específicas de nutrientes que agravam a 
sua condição clínica e nutricional. Esses pacientes evoluem de forma aguda para um 
quadro de desnutrição proteica calórica grave, principalmente em razão da presença 

de inflamação sistêmica.

A nutrição durante o tratamento deve receber atenção de 
um profissional da área e as compensações das necessidades 

nutricionais serão ofertadas com base na necessidade de 
cada paciente. 

Pensando em prevenção, recomenda-se uma alimenta-
ção saudável, sem consumo de alimentos ultraprocessados, 
excesso de carne vermelha, com presença de corantes e con-
servantes. A quantidade de hormônios dispostos nos alimen-

tos, também contribuem para o desenvolvimento da patologia.

ASPECTOS PSICOEMOCIONAIS

O sofrimento psicológico da mulher que passa pela circunstância de ser portadora 
de um câncer de mama e de ter de acolher um tratamento difícil, transcende ao sofri-
mento configurado pela doença em si. É um sofrimento que comporta representações 
e significados atribuídos à doença ao longo da história e da cultura e adentra as dimen-
sões das propriedades do ser feminino, interferindo nas relações interpessoais, princi-
palmente nas mais íntimas e básicas da mulher. Considerar estes aspectos nas propos-
tas de atenção à mulher com câncer de mama é mais que necessário: é indispensável.

Grupos de apoio, terapias individuais são importantíssimos para 
o conforto e inclusive melhores respostas às terapêuticas propos-
tas para o tratamento.

A rede de apoio social tem sido referida como importante 
fator protetor e recuperador da saúde, da mulher com câncer, 
porque a impede de desistir de lidar com as diferentes fases 
do tratamento, fazendo com que o enfrentamento da doen-
ça torne-se mais fácil. O apoio social exerce efeitos sobre o 
sistema imunológico, fortalece a autoconfiança, aumenta a 
capacidade das pessoas de enfrentarem situações adversas, 
podendo vir da família, dos amigos, do trabalho e dos servi-
ços de saúde.



ATIVIDADE FÍSICA E CÂNCER DE MAMA

A atividade física é capaz de reduzir o risco de desenvolvimento de câncer em 
cerca de 30%.

A prática de exercício físico durante o tratamento de câncer contribuiu com me-
lhorias dos aspectos psicológico, social e físico, porém é importante considerar quais 
práticas podem ser desenvolvidas com esse público e em qual momento do tratamen-
to essas podem ser inseridas

As sessões de atividade física, realizadas por uma hora, duas vezes por semana, 
melhoram a força muscular e a fadiga oncológica. A fadiga, o efeito colateral mais fre-
quentemente relatado por pacientes que estão em tratamento, pode afetar até 70% 
das pessoas que se submetem a sessões de quimioterapia ou de radioterapia durante 
este processo. 

Os efeitos adversos da quimioterapia podem ser moderados ou severamente de-
bilitantes, mas é importante ressaltar que a fadiga relacionada ao câncer é diferente da 
fadiga resultante de qualquer excesso físico ou mental.

Estudos atuais, sugerem inclusive que os exercícios sejam iniciados logo após a ci-
rurgia. Isso evita complicações pós cirúrgicas e restrições de movimentos, decorrentes 
destas, sem trazer qualquer prejuízo ao processo de cicatrização, desde que orientados 
por um fisioterapeuta especialista em oncologia.



AUTO CUIDADO COM O SER E PELE DURANTE  
E APÓS TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA

É comum que as mulheres que enfrentam o tratamento de câncer de mama, es-
queçam da importância do auto cuidado com o seu EU e com sua pele, seu cabelo, 
suas unhas e isso, é extremamente compreensível afinal, poucas são as orientações 
sobre a importância de manter a pele saudável, elas quase não recebem orientações.

Durante e após o tratamento de câncer, é imprescindível que a pele, os cabelos e as 
unhas tenham cuidados especiais e, que um profissional esteja à frente das orientações e 
destes cuidados. Estas orientações serão baseadas em cada caso, no tipo de tratamento 
que está sendo realizado e nos efeitos adversos que este tratamento traz a cada paciente.

Xerose cutânea, eritrodiestesia, hiperpigmentações pós inflamatórias, cicatrizes, 
radiodermite, alopecia, envelhecimento, entre outros impactos inestéticos e de saúde 
da pele surgem ou, pioram durante e depois do tratamento oncológico mas hoje, te-
mos recursos que validam efetividade e segurança para melhora destas questões.

Os profissionais de saúde a indústria cosmética,  estão  se dedicando ao estudo de 
cosméticos, equipamentos e recursos manuais que minimizem estes impactos.

A manutenção da integridade da pele é uma das grandes preocupações durante 
e depois do tratamento, isso porque, a pele é o maior órgão do corpo humano e tem 
como uma das principais funções, barreira para entrada de microrganismos e perda de 
água (importante para manutenção da hidratação da pele).

Os cosméticos utilizados pelas pacientes em vigência de tratamento possuem ca-
racterísticas que devem ser respeitadas para que, se minimize as reações e hipersensi-
bilizações aos princípios ativos e bases destes cosméticos.

Estes cosméticos devem ser hidratantes, que tenham óleos vegetais, livres de li-
beradores de formaldeídos, com o mínimo de fragrâncias e corantes, ricos em cerami-
das, ácidos graxos essenciais, antioxidantes, reestruturantes e recuperadores da barreira 

cutânea, preservadores e equilibradores da microbiota, calmantes, regu-
ladores de processos inflamatórios e devem ainda, ser livres de álcool.

O auto cuidado trará benefícios externos e internos e deve 
ser orientado por um profissional especializado.

Dra. Paula França 
Fisioterapeuta Dermatofuncional Especializada em Oncologia,  

Cirurgias Plásticas Reparadoras, Reconstrutoras e  
Estéticas e Fisioterapia Vascular
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