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Sinais de 

alerta.

Fique 

atenta !!!



Auto Exames das Mamas  e Mamografia

O auto exame das mamas deve ser feito pela própria mulher, de 

preferencia 3º e o 5º depois da menstruação quando a mama 

esta mais flácida. 

Mamografia em mulheres a partir dos 50 a 69 anos quando já 

esta na menopausa a cada dois anos. 



Às vezes no câncer de mama inflamatório e casos de 

câncer muito avançado, a mama parece inflamada e a 

pele parece mais espessa, semelhante à casca de 

laranja.

Essa foto mostra uma massa irregular no aspecto 

lateral da mama esquerda. A massa foi mais tarde 

diagnosticada como câncer de mama.



Essa foto mostra eritema difuso, edema e 

inversão do mamilo na mama esquerda de uma 

paciente com câncer de mama inflamatório.

Na doença de Paget do mamilo, o carcinoma ductal in 

situ estende-se sobre o mamilo e a aréola e causa 

descamação, prurido e dor em queimação no mamilo 

acometido.



Preventivo Colo do Útero

O câncer do colo do útero, também chamado de
câncer cervical, é causado pela infecção
persistente por alguns tipos do Papilomavírus
Humano - HPVA .
Em alguns casos, ocorrem alterações celulares
que podem evoluir para o câncer. Essas
alterações são descobertas facilmente no exame
preventivo (conhecido também como
Papanicolau), e são curáveis na quase totalidade
dos casos. Por isso, é importante a realização
periódica do exame preventivo.



Você conhece 

seu corpo? 





Quem e Quando Fazer o Rastreamento?

• A partir do momento que já tenha a vida sexual ativa;

• Mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade

sexual.

• Segundo a OMS, a incidência deste câncer aumenta nas mulheres entre

30 e 39 anos de idade e atinge seu pico na quinta ou sexta décadas de

vida;

• Antes dos 25 anos prevalecem as infecções por HPV e as lesões de baixo

grau;





SINAIS E SINTOMAS

• O câncer do colo do útero é uma doença que

se desenvolve devagar. E em sua fase inicial

não apresenta sintomas. Porém, quando

atinge uma etapa mais adiantada, os

principais sintomas são:

• Sangramento vaginal, principalmente após a

relação sexual;

• Secreção vaginal anormal;

• Dores abdominais;

• Em casos mais avançados, problemas

urinários e intestinais.





OBRIGADO !!!!


