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Câncer de Mama:

Conhecer para Prevenir



MAGNITUDE



CÂNCER DE MAMA

 “A mama é um órgão endócrino, que sofre influência dos hormônios sexuais
femininos. Quanto mais estímulo, maior a taxa de replicação das células do
tecido, e maior o risco de erros nesse processo, que levam ao aparecimento dos
tumores” (MARQUES, 2021).

 Em 2021, o câncer de mama ultrapassou o de pulmão e se tornou o tipo da
doença mais frequente no planeta. Em 2020 foram registrados mais de 2
milhões de casos, ou 11,7% do total (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE).

https://saude.abril.com.br/medicina/cancer-de-mama-de-volta-ao-alvo/



CÂNCER DE MAMA

 É a principal causa de morte por câncer em mulheres, no Brasil, e a
segunda causa, no mundo. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer,
na mortalidade proporcional por câncer em mulheres, os óbitos pelo
câncer de mama ocupam o primeiro lugar no país, representando 16,1%
do total.

https://saude.abril.com.br/medicina/cancer-de-mama-de-volta-ao-alvo/



http://www.oncoguia.org.br/conteudo/estimativas-no-brasil/1705/1/





SANTANA, Jadson et al. Mortalidade por câncer de mama entre as mulheres baianas 
e as estratégias para controle desse tipo de neoplasia maligna. Textos para Discussão, 
v.28, 2021.





FATOS

 “A pandemia foi um balde de água fria nos avanços que tínhamos feito em
relação a conscientização da mulher, melhores práticas de atendimento,
diagnóstico e terapias” (CALEFFI, 2021).

https://saude.abril.com.br/medicina/cancer-de-mama-de-volta-ao-alvo/

 “De fato, faltam dados, mas nossa impressão é que as pacientes estão
chegando com nódulos maiores”. (MAKDISSI, 2021).

 No Brasil, cerca de 70% dos diagnósticos já eram feitos em estágio adiantado
antes da pandemia (FEMAMA).



DETECÇÃO

PRECOCE



https://activepharmaceutica.com.br/blog/cancer-de-mama-o-primeiro-passo-para-a-prevencao-e-o-conhecimento
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SINAIS DE ALERTA
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No Brasil, a mamografia é o 
único exame cuja aplicação 

em programas de 
rastreamento apresenta 
eficácia comprovada na 

redução da mortalidade por 
câncer de mama.



MAMOGRAFIA



IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE

 Detectado pela mamografia

 Detectado num exame realizado por um médico

 Detectado por uma mulher que faz a palpação
mamária todos os meses

 Detectado por uma mulher que não faz a palpação
mamária todos os meses
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IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO PRECOCE



PILARES PARA UM RASTREAMENTO EXITOSO

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil –
Rio de Janeiro: INCA, 2015.

 Informar e mobilizar a população e a sociedade civil organizada.

 Alcançar a meta de cobertura da população-alvo.

 Garantir acesso a diagnóstico e tratamento oportuno.

 Garantir a qualidade das ações.

Monitorar e gerenciar continuamente as ações.



 TRATAMENTO

 REABILITAÇÃO

 CUIDADOS PALIATIVOS



COMO ESTAMOS HOJE?



Série histórica comparativa entre realização de mamografias feminina 

dentro e fora da faixa etária de rastreamento, 

Bahia – 2019 a ago/2022*.

No gráfico ao lado é possível
observar que em média
fazemos 80% das
mamografias em mulheres
dentro da faixa etária de
rastreamento (50 a 69 anos).

*Dados sujeitos a alterações
Fonte: SISCAN/TABNET/MS



Exames de mamografias por diagnóstico/BIRADS, Bahia, 2021*

*Dados sujeitos a alterações
Fonte: SISCAN/TABNET/MS



Série histórica de diagnósticos registrados de C50 - Neoplasia 

maligna da mama, Bahia - 2019 a 2022*

Fontes: SIA/Sistema de Informações de Câncer (SISCAN)



IMPORTANTE

https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controle-do-cancer-de-
mama/acoes/deteccao-precoce

 Importância da educação da mulher e dos profissionais de saúde para o
reconhecimento dos sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama;

 Oferta de acesso rápido e facilitado aos serviços de saúde, tanto na atenção
primária quanto nos serviços de referência para investigação diagnóstica.

 O Outubro Rosa é o movimento que visa conscientizar sobre a importância
da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.



IMPORTANTE

 As ações em saúde devem ser direcionadas para a realidade cultural dos

usuários, na qual o problema é trabalhado a partir do pensamento coletivo

e da análise das suas crenças e valores.

 A enfermagem pode contribuir efetivamente com esse processo de

conscientização da população acerca de sua saúde, visto que a educação

em saúde se insere no contexto de atuação desta equipe (NUNES, 2013).

www.protocolo-de-enfermagem-na-atencao-primaria-a-saude-modulo-1-saude-da-mulher.pdf
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IMPORTANTE

 Cada localidade deve planejar suas ações, incluindo estratégias que envolvam a
flexibilização da agenda das equipes para as ações de rastreamento, a realização de
busca ativa e a solicitação de mamografia de rastreamento das mulheres na faixa
etária preconizada.

www.protocolo-de-enfermagem-na-atencao-primaria-a-saude-modulo-1-saude-da-mulher.pdf

 Essas estratégias devem alcançar grupos que historicamente apresentam maiores
vulnerabilidades, como mulheres com deficiência, lésbicas, bissexuais, transexuais,
negras, indígenas, ciganas, do campo, da floresta e águas, em situação de rua,
profissionais do sexo e aquelas privadas de liberdade.



PLANO DE CUIDADOS

www.protocolo-de-enfermagem-na-atencao-primaria-a-saude-modulo-1-saude-da-mulher.pdf



CAMPANHAS
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