
Caso detete algo anormal , con-

tacte o seu ENFERMEIRO ou 

MÉDICO DE FAMILIA.  

AUTOEXAME DA MAMA  

 

Não passes ao lado da  tua 

saúde!  

Um diagnóstico  precoce  

aumenta as hipóteses de trata-

mento e consequentemente de 

cura da pessoa, dai a importân-

cia da realização do autoexame 

da mama desde a adolescência.   
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Alguns dados sobre o cancro da 

mama … 

 É o tipo de cancro mais comum entre as 

mulheres 

 Representa a 2ª causa de morte por can-

cro, na mulher 

 Em Portugal, anualmente, são detetados 

cerca de 4500 novos casos de cancro da 

mama 

 Cerca de 1% de todos os cancros da 

mama  ocorrem no homem 

 



É a palpação e observação das  

mamas feita pela própria pessoa.  

O que é ?  

Porque fazer?  

Para  ter melhor conhecimento das pró-

prias mamas, o que torna mais  fácil a 

deteção de alguma alteração (quistos ou 

nódulos) e atuar precocemente. 

Quando fazer?  

 Jovens menstruadas devem fazer  mensal-

mente, idealmente 1 semana após a mens-

truação.  

 Mulheres pós menopausa e os homens 

devem estipular um dia do mês para realizar 

o autoexame.  

Como  fazer?  

1ª FASE : Observação da Mama em frente 

do espelho 

Observe a simetria das suas mamas, inicialmente 

com os braços caídos, depois com os braços levan-

tando com as mão atrás da nuca  e finalmente com 

as mãos na anca, fazendo pressão sobre estas. 

 

Deve avaliar  o tamanho, forma e cor da pele e os 

mamilos  

É importante pressionar o mamilo 

suavemente e verificar se não sai 

liquido.  

2ª FASE:  Palpação de Pé 

 A palpação deve ser feita sempre com 3 

dedos ( indicador, médio e anelar) em movimentos 

circulares, pressionando a mama com suavidade 

na direção da parede torácica.  

 Inicie a palpação na axila e prossiga para a 

mama, seguindo um esquema em sentido circular 

da periferia para o centro  

 Levante a  mão esquerda e coloque atrás da 

cabeça. Com a mão direita palpe cuidadosamente a 

mama esquerda.  

 Prossiga para a outra mama, repetindo  

todo o procedimento. 

3º FASE: Palpação Deitada  

  

Coloque uma toalha ou 

uma almofada pequena 

debaixo do ombro da 

mama que vai palpar, e 

repita o processo que usou 

na palpação de pé.  

 

Autoexame da Mama  


