
Mês de controle do câncer de mama 

Eu apoio essa causa, e você? 



Por que falar sobre o câncer de 
mama?  

Talvez porque é a principal causa de morte por câncer entre as 
mulheres no Brasil e no mundo... 

Olhem como foi no 
Brasil entre 1990 e 

2018 

Taxas de mortalidade por câncer de mama feminina, 
específicas por faixas etárias, por 100.000 mulheres. 
Brasil, 1990 a 2018. Fonte: INCA, 2020. 



Detectar a doença em sua fase 
inicial – diagnóstico precoce 

Reconhecendo os sinais 
e sintomas do câncer de 

mama  
Tendo acesso rápido e 

facilitado aos serviços de 
saúde 

Como reduzir a mortalidade por 
câncer de mama? 



Vejam os principais sinais do câncer 
de mama 

https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR 



Cuide de suas mamas! 

Vá ao médico para examinar suas 
mamas pelo menos uma vez ao 

ano. 
Aproveite o momento da consulta 

ginecológica para isso! 

Esteja consciente da saúde de suas mamas. 
  

Olhe, apalpe suas mamas sempre que se 
sentir confortável!  

Não há técnica, nem periodicidade para 
isso!!! 

https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR 



Não fique esperando um sinal para 
cuidar de suas mamas! 

Mesmo sem sinais, se você 
tem idade de 50 a 69 anos 
faça mamografia uma vez a 

cada dois anos. 
 

Se sua irmã e/ou mãe já 
tiveram câncer de mama, 

você passa a ter maior risco 
de ter a doença. Então, não 

espere os 50 anos para 
consultar um especialista. 

https://www.google.com/imghp?hl=pt-BR 



Vamos nessa? 
 

Cuide de suas mamas!!!! 
 

Ajude divulgar estas informações. 
 

Organização:  
Atenção em Oncologia do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde – 

FAMED/UFU 
Liga de Doenças Crônicas Não Transmissíveis – Enfermagem/UFU 
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