
A Associação dos Municípios do 
Araguaia, Tocantins e Carajás 
(AMATCarajás), presidida 
pelo prefeito de Piçar-
ra, Wagne Machado, 
fundada em 12 de 
novembro de 1977, 
é uma entidade re-
presentativa dos 38 
municípios, locali-
zados no sul e su-
deste do Pará, e 
exerce um papel 
estratégico funda-
mental na formu-
lação e implementação de políticas 
públicas. 

Tem como finalidade facilitar o aces-
so, para aproximadamente 1,4 milhão 
de cidadãos, aos serviços fundamen-
tais para uma boa qualidade de vida. 
Nesse sentido, esta publicação pre-

tende fazer um alerta sobre o câncer 
de mama. Acreditamos que, 

ao promover essa discus-
são é possível esclarecer 
mitos e verdades sobre 
a doença, além de tirar 

dúvidas. 
Por conta disso, a 

AMATCarajás ob-
jetiva contribuir, 

mediante repas-
se de informa-
ções, com intuito 
de salvar vidas. 

Dessa forma, lem-
bre-se: a prevenção é a melhor maneira 
de combater a doença! Ajude-nos com 
essa causa e incentive outras mulheres a 
realizarem, periodicamente, o exame de 
prevenção do câncer de mama, pois com 
o diagnóstico precoce as chances de curas 
de pacientes aumentam. 

Esta obra conta com as atribuições e informações do Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar Gomes Silva (INCA)  
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CÂNCER DE MAMA

COMO PREVENIR?

SINAIS E SINTOMAS

O câncer de mama é uma doença causada 
pela multiplicação desordenada de células da 
mama. Esse processo gera células anormais 
que se multiplicam, formando um tumor. 

Existem vários tipos de câncer de mama. 
Por isso, a doença pode evoluir de formas di-
ferentes. Alguns tipos têm desenvolvimen-
to rápido, enquanto outros crescem mais 
lentamente. Esses comportamentos distin-
tos se devem as características próprias de 
cada tumor. 

Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a ado-
ção de hábitos saudáveis como:

O câncer de mama pode ser percebido em fases iniciais, na maioria dos ca-
sos, por meio dos seguintes sinais e sintomas:

Esses sinais e sintomas devem sempre ser 
investigados por um médico para que seja 
avaliado o risco de se tratar de câncer.

É importante que as mulheres observem 
suas mamas sempre que se sentirem confor-
táveis para tal (seja no banho, no momento 
da troca de roupa ou em outra situação do 
cotidiano), sem técnica específica, valorizan-
do a descoberta casual de pequenas altera-
ções mamárias.

Em caso de permanecerem as alterações, 
elas devem procurar logo os serviços de saú-
de para avaliação diagnóstica.

A postura atenta das mulheres em rela-
ção à saúde das mamas é fundamental para 
a detecção precoce do câncer da mama.

Praticar atividades físicas;
Alimentar-se de forma saudável;
Manter o peso corporal adequado;
Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

Amamentar
Evitar uso de hormônios sintéticos, 

como anticoncepcionais e terapias de re-
posição hormonal.

Nódulo (caroço), fixo e geralmente indolor: é a principal manifestação da doença, estando 
presente em cerca de 90% dos casos quando o câncer é percebido pela própria mulher. 

Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja
Alterações no bico do peito (mamilo)
Pequenos nódulos nas axilas ou no pescoço
Saída espontânea de líquido anormal pelos mamilos



DETECÇÃO PRECOCE

O câncer de 
mama pode ser de-
tectado em fases 
iniciais, em grande 
parte dos casos, 
aumentando as-
sim a possibilida-
de de tratamentos 
menos agressivos 
e com taxas de su-
cesso satisfatórias. 

Todas as mulheres, independen-
temente da idade, devem ser esti-
muladas a conhecer seu corpo para 

saber o que é e o que não é normal 
em suas mamas. A maior parte dos 
cânceres de mama é descoberta pe-
las próprias mulheres.

TRATAMENTO CÂNCER DE 
MAMA NO BRASIL

CÂNCER DE 
MAMA NO BRASIL

DADOS

Muitos avanços vêm ocorrendo no tratamento 
do câncer de mama nas últimas décadas. Atualmen-
te, existem mais conhecimentos sobre as variadas 
formas de apresentação da doença.

O tratamento do câncer de mama depende da 
fase em que a doença se encontra (estadiamento) e 
do tipo do tumor. Pode incluir cirurgia, radioterapia, 
quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica 
(terapia alvo).

A atenção à qualidade de vida da paciente com 
câncer de mama deve ser preocupação dos pro-
fissionais de saúde ao longo de todo o processo 
terapêutico.

Para saber mais sobre os tipos de tratamento, 
acesse o site do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 
pelo endereço  https://www.inca.gov.br. 

No Brasil, as estimativas de incidência de cân-
cer de mama para o ano de 2019 são de 59.700 
casos novos, o que representa 29,5% dos cânce-
res em mulheres, excetuando-se o câncer de pele 
não melanoma.

No Pará, a taxa de incidência da doença pode-
rá chegar a 740 casos de Câncer de Mama, no ano 
de 2019, de acordo com o INCA, em publicação 
realizada neste ano, com o título situação do Cân-
cer de Mama no Brasil. 

No norte do Brasil, especificamente no estado 
do Pará, o câncer é a segunda causa de morte. Em 
2018, das 1803 mulheres em tratamento contra o 
câncer no Hospital Ophir Loyola (HOL), 507 tem 
câncer de mama (28,1%) enquanto 461 apresentam 
a doença no colo do útero (25,6%).  O HOL atende 
demanda encaminhada pela rede básica, ambulato-
rial e hospitalar, de todo o estado do Pará, destinan-
do 100% (cem por cento) de sua capacidade instala-
da a pacientes do SUS. 

Para fazer o exame de prevenção ao câncer de 
mama no Pará, o primeiro passo é a mulher procurar 
a Unidade de Saúde mais próxima de casa para que 
possa ser encaminhada, caso haja real necessidade, 
para um dos 28 locais com procedimento de mamo-
grafias, mantidos pelo SUS e/ou conveniados, espa-
lhados em 15 municípios do Pará.

Entre esses locais, no interior do Estado desta-
cam-se os serviços implantados de diagnóstico no 
Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em 
Santarém; no Hospital Regional do Marajó, em Bre-
ves; nos Hospitais Regionais de Altamira e de Mara-
bá, no Hospital Regional de Paragominas e na região 
sudeste, o tratamento é disponibilizado pelo Hospi-
tal Regional de Tucuruí.

ESTA OBRA PODE SER 
ACESSADA, NA ÍNTEGRA, NO 

SITE DA AMATCARAJÁS 
WWW.AMATCARAJAS.ORG.BR


