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CUIDAMOS HOJE DO AMANHÃ

CANCRO DA MAMA
- Prevenção -

AUTO EXAME DA MAMA



Fatores de risco para cancro da mama

• idade superior a 50 anos;
• antecedentes familiares da linha direta com cancro 

da mama;
• ausência de filhos ou primeira gravidez com mais de 

35 anos;
• primeira menstruação antes dos 12 anos;
• menopausa após os 54 anos.

O cancro da mama é uma realidade.

Todos os anos surgem novos casos.

Faça vigilância regular de saúde.
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Aprenda a observar e palpar
a sua mama

Esteja atenta a:

Faça o auto exame entre o segundo e o quinto dia do 
ciclo menstrual, ou uma vez por mês se já não 
menstrua.

• mudanças na forma ou tamanho;
• “caroço”, “covinha” ou espessamento na mama ou 

axila;
• mudanças da cor da pele;
• alterações da posição do mamilo, alergia ou saída de 

líquido;
• dor e/ou desconforto anormal só de um lado ou 

bilateral;
•vaso sanguíneo mais perceptível.

Conheça a sua mama no que diz respeito à aparência 
e volume habituais para detetar qualquer alteração.

Caso verifique alguma destas alterações, consulte o 
seu médico.

Se tiver alguma dúvida, não hesite em 
contactar um profissional de saúde.
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A - Palpação em frente ao espelho

Técnica do auto exame

Relaxada, observe com atenção os dois seios, 
primeiro com os braços caídos, depois com as mãos 
na cintura fazendo força nas mãos e, por fim, com as 
mãos atrás da cabeça.

Pressione suavemente o 
mamilo e veja se há saída 
de qualquer líquido.
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1.- Imagine a mama dividida 
em faixas verticais e faça 
a palpação de cima para 
baixo.

B - Palpação com o tronco na vertical
(de pé)

No duche, com o corpo molhado e as mãos 
ensaboadas, ou aquando da aplicação de creme no 
corpo, levante o braço esquerdo e ponha a mão atrás 
da cabeça.

Com a mão direita, usando a polpa dos dedos, palpe 
cuidadosamente a mama esquerda, sempre com 
movimentos circulares, seguindo as orientações 1 a 4.

Repita as mesmas manobras para a mama direita.
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2.- Comece por um lado da 
mama e passe os dedos 
de baixo para cima e de 
cima para baixo, até 
chegar ao outro lado da 
mama.

3.- Comece a partir da parte 
de cima da mama e faça 
círculos no sentido dos 
ponteiros do relógio, 
aproximando-se progres-
sivamente da auréola a 
mamilo.

3.- Imagine a mama dividida 
em 6 partes, comece a 
partir da parte de cima e 
desça até ao mamilo.

     Continue até ter palpado 
as 6 partes.

Palpe também a axila e a raiz do braço que está atrás 
da cabeça.
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C - Palpação com o tronco
na horizontal (deitada)

• Com uma almofada debaixo da mama que vai 
palpar, cumpra o mesmo método utilizado para a 
palpação de pé.

E, como mais vale prevenir que remediar, adote um 
estilo de vida saudável:

• mantenha atividade física regular;
• faça uma alimentação correta;
• não fume ou beba álcool ou faça-o com moderação;
• vigie a sua saúde com consultas regulares;
• faça os exames de rotina sempre que solicitados 

(mamografia e/ou ecografia mamária).
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Na Prevenção...

... o primeiro passo é SEU

Av. Dr. Mário Moutinho (ao Restelo)
1400-136 LISBOA
Tel.: 21 303 14 20 
email: 
www.fnsbs.pt

geral@fnsbs.pt

Registo ERS nº E117672
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