
OUTUBRO 
ROSA Uma campanha que 

toca fundo no peito

Mulher negra, se toque!Mulher negra, se toque!
As mulheres negras apresentam maior risco de 
câncer da mama na idade inferior aos 40 anos.



Estudo publicado no Jornal Câncer Epidemiology, Biomarkers & Prevention revela 
que devido a uma mutação genética que acomete famílias afrodescendentes, 
especificamente mulheres negras apresentam maior risco desse câncer na idade 
inferior a 40 anos, enquanto mulheres brancas têm risco maior de câncer de mama 
em idade igual ou superior aos 40 anos.
 
Segundo as Diretrizes para Acolhimento e Assistência à Saúde das Mulheres Negras 
da Secretaria Municipal De Saúde da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, apesar 
de as mulheres negras terem menos câncer de mama, elas podem morrer em 
maior quantidade e mais precocemente por esta ocorrência. Isto pode estar ligado 
não só às condições vida, mas, sobretudo, ao acesso dessas mulheres a serviços de 
saúde de boa qualidade.

É simples prevenir. 
Faça o exame.
 

Um simples exame pode salvar vidas. 
O câncer de mama é hoje o mais 
freqüente entre as mulheres. Porém,  
quanto mais cedo for diagnosticado,  
maiores são as chances de cura e os 
tratamentos são menos agressivos.
 
 

O que é câncer de 
mama?
 

É uma doença que surge com o desen-
volvimento anormal das células da 
mama. Elas se multiplicam repetida-
mente até formar um tumor maligno.

Por isso, é importante ser diagnostica-
do ainda em sua fase inicial, quando 
as possibilidades de cura podem che-
gar a 90%

Sinais e Sintomas
 

No Inicio não dói. Pode ser percebido 
durante a palpação como um caroço 
na mama. Ao crescer, o tumor pode 
ser acompanhado de dor. A pele da 
mama pode ficar parecida com uma 
casca de laranja.
 

Fatores de Risco
 

Alguns fatores aumentam o risco de 
câncer de mama. Como o histórico 
familiar: se um ou mais parentes de 
primeiro grau, como mãe ou irmã, ti-
veram câncer de mama antes dos 50 
anos de idade.
 

Como realizar o 
diagnóstico precoce.
 

É fundamental que sejam feitos regu-
larmente:



A prevenção do câncer é prioridade 
do Tucanafro em Minas Gerais.

• Exame clinico das mamas;

• Mamografia;

• Auto-exame das mamas.

 

Período em que os 
exames devem ser 
realizados
 

A partir dos 40 anos

Exame clinico das mamas = Anual

50 a 69 anos ou a partir dos 35 
anos nas mulheres de alto risco:

• Exame clinico das mamas = Anual.

• Mamografia = Pelo menos a cada 2 
(dois) anos.

Mulheres com fatores de risco 
para câncer de mama:

Exame clinico das mamas e mamogra-
fia a partir dos 35 anos.

Todas as mulheres devem realizar o 
auto-exame das mamas mensalmente.
 

O que é 
mamografia?
 

É um exame simples. Um raio-X da 
mama, que permite descobrir o tumor 
ainda bem pequeno, quando ele ain-
da pode ser curável.

 O que procurar no 
auto-exame
 

• Caroços duros e indolores, com bor-
das irregulares, mesmo pequenas;

• Saliências ou afundamento na pele;

• Mudança da posição do bico ou 
ferida ao redor;

• Inchaço na mama.

Lembre-se: nem todos os caroços 
são malignos. Somente o médico e os 
exames podem dar certeza.

O auto-exame não substitui o exame 
clínico das mamas realizado por um 
profissional de saúde treinado.
 

Fatores de 
prevenção
 

• Ter uma alimentação saudável, com 
frutas, verduras e legumes;

• Evitar excesso de gordura animal;

• Evitar a obesidade, manter o peso 
normal e praticar atividades físicas 
regularmente;

• Não fumar.

• Leve uma vida mais saudável e faça 
os exames regularmente. O cânc-
er tem cura. E você pode ser re-
sponsável por ela.



O AUTOEXAME

DE PÉ EM FRENTE AO ESPELHO OBSERVE:
O bico dos seios; superfície; o contorno das mamas.
 
AINDA EM PÉ EM FRENTE AO ESPELHO.
Levante os braços. Observe se o movimento altera o 
contorno e a superfície das mamas.
 
DEITADA, COM A MÃO DIREITA, APALPE A MAMA 
ESQUERDA.
Faça movimentos circulares suaves, apertando 
levemente com a ponta dos dedos.
 
DEITADA, COM A MÃO ESQUERDA, APALPE A MAMA 
DIREITA.
Faça movimentos circulares suaves, apertando 
levemente com a ponta dos dedos.
 
NO BANHO, COM A PELE ENSABOADA.
Com a pele molhada ou ensaboada, eleve o 
braço direito e deslize os dedos da mão esquerda 
suavemente sobre a mama direita estendendo até a 
axila. Faça o mesmo na mama esquerda.

Aproximadamente 80%¨dos tumores 
são descobertos pela própria mulher ao 

apalpar suas mamas
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