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Ebook Interativo
O que você precisa saber sobre a mamografia hoje?
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Mamografia
Trabalho de conclusão de curso de Especialização em Mamografia 

Apresentação

Esse projeto teve como objetivo, passar

informações sobre o exame de mamografia, e como

ele é realizado. Com isso poder ajudar com algumas

duvidas frequentes, como por exemplo: O que é a

mamografia? Como o exame é feito? Como é o

mamógrafo? E qual a forma de se prevenir?.

Apresenta sua forma como uma cartilha

informativa, onde podemos passar de uma informação

para outra de forma dinâmica e fácil compreensão.

Foi uma pesquisa de revisão bibliografica,

utilizando sites e trabalhos relevantes dentro do mundo

da mamografia.
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Capítulo 01

Câncer de Mama
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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. 

Introdução

Há vários tipos de câncer de mama. Por isso, a 

doença pode evoluir de diferentes formas. Alguns 

tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros 

crescem mais lentamente. Esses comportamentos 

distintos se devem a característica próprias de cada 

tumor. O câncer de mama também acomete homens, 

porém é raro, representando apenas 1% do total de 

casos da doença. 

Tópicos
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É uma mutação em uma única célula na 

unidade ductulobular e, a partir dessa 

alteração

inicial, desenvolve-se suscetibilidade a  

novos danos no DNA e alterações nos 

mecanismos de reparo dessas

modificações.

Formação

Existe outro fator que é um processo complexo e 

gradual, que ocorre por meio da interação entre 

fatores endócrinos, nutricionais e

ambientais.

Genética

Multifatorial

Tópicos



Sinais e Sintomas

Nódulos  

em parte 

da mama

Pele da mama 

avermelhada 

ou retraída

Mamilo 

invertido 

para dentro

Secreção 

no mamilo 

(não leite)

Caroços nas 

axilas 

Pele com 

sensação de 

“casca de 

laranja”

Lembrando esses sintomas podem variar muito 

e muitas mulheres, podem não apresentar 

nenhum deles. Mesmo assim é importante estar 

atento as mudanças da sua mama. 

Tópicos
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Autoexame
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O autoexame é indicado apenas como 

autoconhecimento, uma busca para 

conhecer o próprio corpo e manter a 

saúde mamária. 

Deve ser feito 7 dias após a 

menstruação (para as que menstruam) 

ou escolher sempre o mesmo dia no 

mês (para as que não menstruam). 

1. Sem roupas da cintura para cima se coloque em 

frente a um espelho;

2. Com um dos braços para cima, percorra uma 

das mamas com a mão, em movimentos 

circulares, de fora pra dentro, até a região das 

axilas.

3. A ideia é buscar espaçamentos ou pequenos 

caroços.

4. Observe também se há algum tipo de 

deformação nas mamas.

5. Repita o mesmo na outra mama.

Tópicos
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Capítulo 03

Preparação



Você sabe o que fazer para 

se preparar para um exame 

de mamografia?

 Alguns atitudes precisam ser tomadas

ou evitadas para a realização da

mamografia. A seguir elaboramos uma

lista onde destacamos as principais

delas. Fique ligada!

❑ Evite peças de roupa como vestido, porque durante

o exame a paciente vai precisar despir o tronco;

❑ Evite aplicar cremes, desodorantes ou perfumes

sobre a pele antes de fazer o exame, porque estes

podem prejudicar a captura das imagens;

❑ Caso tenha feito outros exames nas mamas

anteriormente, leve-os no dia do exame. Exames

anteriores, quando comparados com o atual, podem

facilitar o descobrimento de alguma anormalidade

na região;

Tópicos
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Capítulo 03

O Mamógrafo



A mamografia é um raio-x da mama feito em um 

equipamento chamado mamógrafo. Ele se torna 

padrão no rastreamento e diagnóstico do câncer 

de mama, por poder ser utilizado para identificar 

bem no início, onde ainda existe grande chance 

de cura. 

É importante fazer uma 

boa compressão da 

mama?

Somente com uma boa compressão 

é possível fazer uma boa 

mamografia. Podendo assim 

visualizar até mesmo as menores 

possíveis lesões da mamaTópicos
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Capítulo 03

Anamnese



Anamnese 

Modelo de 

anamnese

Você sabe o que são 

aquelas questões que 

a técnica te pergunta 

antes dos exames?

Aquelas perguntinhas são muito 

importantes. Se chama anamnese. Ela 

determina o motivo da sua presença ali, 

quais procedimentos fazer durante o seu 

exame, isso significa um melhor trabalho 

para um bom exame. 

Técnica fazendo a anamnese da paciente
Fonte: Acervo SQRI.

Tópicos
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Capítulo 04

O Técnico em
Mamografia



Você conhece o seu

profissional da mamografia?

Tópicos
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O especialista Técnico em mamografia é o 

profissional que presta todo o suporte e prepara as 

pacientes para a realização do exame. Cabe a esse 

profissional explicar como ocorre todo o procedimento e 

sua importância.

É um profissional formado com o Técnico em

Radiologia/Tecnólogo em Radiologia e

preferencial com a especialização em

Mamografia, se mantendo assim o mais

atualizado e preparado para efetuar o melhor

exame.

Tópicos
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Sites importantes

 Quer saber mais? Separamos alguns sites e

informações adicionais. É só clicar abaixo. 

INSTITUTO CIMAS 

INCA
Situação do CA de mama 

no Brasil 
AC CAMARGO

HOSPITAL OSWALDO

CRUZ

Tópicos

https://www.institutocimas.com.br/
https://www.inca.gov.br/
https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//a_situacao_ca_mama_brasil_2019.pdf
https://www.accamargo.org.br/sobre-o-cancer/tipos-de-cancer/mama
https://www.hospitaloswaldocruz.org.br/imprensa/releases/hospital-alemao-oswaldo-cruz-na-luta-contra-o-cancer-de-mama
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