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Editorial

Você é responsável por sua saúde!
Agendar consultas, reservar um tempo na agenda para consultar um especialista e 
se submeter a exames e ficar de olho em qualquer alteração que possa ocorrer no 
corpo. Historicamente, as mulheres dedicam mais tempo para os cuidados com a 
saúde do que os homens. Mas, nem por isso, ficam resguardadas de passar pelo 
processo de superação de um câncer.

Nesta edição da série Viver Hoje, trazemos os informações sobre os principais 
cânceres femininos: mama, ovário e útero. Nas próximas páginas, você conhecerá 
fatores de risco, formas de prevenção, como é feito o diagnóstico e os principais 
tratamentos. Tudo validado por especialistas de renome e com base nos mais 
recentes estudos sobre o assunto.

Esperamos que o material seja de grande valia para você cuidar melhor da sua saúde 
e compartilhar informações de qualidade com sua rede de amigos e familiares. 
Afinal, nunca é tarde para tomar uma atitude que pode mudar o resto da sua vida.

Boa leitura!

Equipe Instituto Viver Hoje
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Câncer de mama 
O mais divulgado e comum tipo de 
câncer entre as mulheres, o câncer 
de mama surge quando, por alguma 
razão, as células do tecido mamário 
se multiplicam maneira desordenada, 
gerando tumores malignos ou benignos 
(neste caso, não cancerígenos).

A doença pode não apresentar sintomas 
no início, por isso, é importante 
manter a visita regular ao ginecologista 

para exames de rotina. Caso note 
alguma alteração, antecipe a consulta 
ao especialista, pois o diagnóstico 
precoce aumenta muito as chances de 
superação da doença.

Relativamente raro antes dos 35 
anos de idade, acima desta idade a 
incidência de câncer de mama cresce 
progressivamente, especialmente, após 
os 50 anos.

57.960
14.388

Estimativa de
novos casos*

sendo 181 homens
e 14.206 mulheres**

Número de mortes

Fonte: *INCA, 2016; **INCA, 2013

5



O caráter genético/hereditário do câncer de mama corresponde à ocorrência de 
apenas 5% a 10% do total de casos da doença. Por isso, é fundamental ficar de olho 
nos outros fatores de risco que não significam que a mulher tem obrigatoriamente 
a neoplasia, mas acendem um sinal amarelo de que é necessária a realização de 
uma investigação feita por especialista. Confira as informações do informações do 
Instituto Nacional de Câncer (INCA)  sobre os principais fatores de risco!

Fatores de risco

Fatores ambientais e comportamentais

 § Obesidade e sobrepeso após a menopausa;

 § Sedentarismo;

 § Consumo exagerado de bebidas alcoólicas;

 § Exposição frequente a radiações ionizantes (Raios X)

 § Fatores da história reprodutiva e hormonal

 § Primeira menstruação (menarca) antes dos 12 anos de idade;

 § Não ter tido filhos;

 § Primeira gravidez após os 30 anos;

 § Não ter amamentado;

 § Parar de menstruar (menopausa) após os 55 anos;

 § Uso de contraceptivos hormonais (estrogênio-progesterona);

 § Ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente, por mais de 
cinco anos.
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Fatores genéticos e hereditários
 § Histórico familiar de câncer de ovário;

 § Vários casos de câncer de mama na família, principalmente, antes dos 50 anos;

 § Histórico familiar de câncer de mama em homens;

 § Alteração genética, especialmente, nos genes BRCA1 e BRCA2; 

A mulher que possui um ou mais desses fatores genéticos/ 
hereditários é considerada com risco elevado para desenvolver 
câncer de mama.

Homens podem ter câncer de mama? Sim!

Embora raro, o câncer de mama também acomete os homens, 
que representam   1%  do total de portadores da doença.
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Sintomas
A maior parte dos cânceres de mama é descoberta pelas próprias pacientes. Por 
isso, é importante criar o hábito de observar o próprio corpo, seja no banho, seja no 
momento da troca de roupas.

Os principais sinais do câncer de mama são:

 § Caroço (nódulo) fixo, endurecido e, geralmente, indolor;

 § Pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja;

 § Alterações no bico do seio (mamilo);

 § Pequenos nódulos na região embaixo dos braços (axilas) ou no pescoço;

 § Saída espontânea de líquido dos mamilos.

Ao identificar qualquer um desses sintomas, é preciso procurar imediatamente um 
serviço para avaliação diagnóstica. 

Além da observação, também é recomendado pelo Ministério da Saúde (MS) que 
mulheres de 50 a 69 anos façam uma mamografia de rastreamento a cada dois 
anos. O exame consiste em uma radiografia das mamas feita por um equipamento 
de raios X chamado mamógrafo, capaz de identificar alterações suspeitas.

Mulheres com risco elevado para câncer de mama devem conversar com o seu 
médico para que seja realizada uma avaliação de risco e, a partir dela, para que 
decidam qual conduta será adotada.
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Riscos e benefícios da mamografia de rastreamento

Benefícios:

 § Encontrar o câncer no início e permitir um tratamento menos agressivo.

 § Menor chance de a paciente morrer por câncer de mama, em função do 
tratamento precoce.

Riscos:

 § Resultado falso positivo, que gera ansiedade e estresse.

 § Câncer existente, mas resultado normal (resultado falso negativo).

 § Ser diagnosticada e submetida a tratamento, com cirurgia (retirada parcial 
ou total da mama), quimioterapia e/ou radioterapia, de um câncer que não 
ameaçaria a vida. 

O que é a mamografia diagnóstica?

Diferentemente da mamografia de rastreamento, o exame 
diagnóstico, assim como outros exames complementares, 
tem o objetivo de investigar lesões suspeitas da mama. Ela 
pode ser solicitada em qualquer idade, a critério médico. 
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O câncer de mama não é uma sentença 
de morte!

Muitos pacientes são passíveis de 
cura ou podem ser consideradas 
portadores de doença crônica. Tudo 
depende do tipo do tumor, de sua 
extensão e da descoberta precoce. 
Por isso, descobrir a doença em 
fases iniciais aumenta as chances de 
tratamento e cura. 

Segundo o INCA (Instituto Nacional 
de Câncer), é indicado que a 
autopalpação das mamas seja feita 
sempre que o homem ou a mulher se 
sentir confortável para tal. Esta prática 
pode ocorrer no banho, no momento 
da troca de roupas ou em outra 
situação do dia a dia. O autoexame 
das mamas é importante, mas não 
dispensa a mamografia anual.

Apesar de a mamografia ser o exame 
mais indicado, o especialista também 
deve considerar outros testes e 
o histórico clínico e familiar da 
paciente durante o diagnóstico. Isso 
porque a mamografia pode dar falso 
positivo, acontecimento que gera 
ansiedade e estresse. 

Os tratamentos para o câncer de mama 
podem ser classificados em terapia local 
(como cirurgia e radioterapia), terapia 
sistêmica (drogas administradas via oral 
ou na corrente sanguínea, por meio da 
quimioterapia e da terapia hormonal) 
e a terapia adjuvante e neoadjuvante 
(quimioterapia, hormonioterapia ou 
terapia-alvo após a cirurgia, para 
destruir células remanescentes do 
câncer e impedir uma recidiva).

Diagnóstico e tratamento
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6.150
3.283

Estimativa de
novos casos

em 2016

Número de mortes*

Fonte: Instituto Nacional de Câncer (INCA), 2013

Câncer de ovário
Todas as mulheres correm o perigo de serem diagnosticadas com câncer de ovário. A 
doença é considerada o tumor feminino mais difícil de ser detectado e o que tem menos 
chances de cura, já que ¾ dos casos diagnosticados já estão em estágio avançado.

O câncer de ovário pode ser:
Carcinoma epitelial: neste caso, mais comum, o câncer começa nas células da 
superfície do ovário;

Tumor maligno de células germinativas: que dão origem aos ovócitos (chamados, 
popularmente, de óvulos).
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O que é o ovário?
É uma glândula sexual (chamada, cientificamente, de gônada) que libera óvulos e 
secreta hormônios, como o estrogêneo e a progesterona.

Fatores de risco
Não existem exames que detectam, com precisão, o câncer de ovário. Por 
isso, é importante consultar anualmente um especialista e ficar atenta aos 
fatores de risco.

O surgimento do câncer de ovário está ligado a fatores hormonais, ambientais e 
genéticos. O fator de risco mais importante pra este tumor é o histórico da família, 
já que, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 10% dos casos 
apresentam componente genético ou familiar. 

Ovário sadio Ovário com tumor Câncer de ovário 
com metástases
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Veja outros fatores de risco para o câncer de ovário:
 § Ter tido câncer de mama, útero ou colorretal;

 § Nunca ter engravidado; 

 § Ter ingerido o hormônio estrogênio (sem progesterona) por 10 anos ou mais (esta 
é a sugestão de alguns estudos, não totalmente confirmada);

 § Presença de cistos maiores que 10 cm no ovário, com áreas sólidas e líquidas;

 § Idade: a maioria dos casos ocorre em mulheres com mais de 55 anos, após a 
menopausa. Mas, também existem mulheres jovens com este tumor;

 § Mulheres com endometriose;

 § Possuir alterações nos genes BRCA1 ou BRCA2 (que ajudam a reparar os danos 
nas células); 

 § Início precoce do período menstrual;

 § Menopausa tardia;

 § Nunca ter usado pílula anticoncepcional: algumas pesquisas demonstram que os 
contraceptivos orais reduzem o risco deste tumor entre 30% e 60%. 

Você sabia?
1. Estudos têm demonstrado que a forma mais comum e mais grave de câncer de 
ovário começa nas trompas de falópio.

2. Caso a doença seja diagnosticada, o especialista mais indicado para o 
acompanhamento do paciente é o ginecologista oncológico.

Fique atenta!
O exame preventivo ginecológico (papanicolau) não detecta o câncer de ovário, 
mas sim, o câncer do colo do útero.
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Sintomas
Na fase inicial, é difícil de perceber diferenças, mas à medida que o câncer de ovário 
avança, podem surgir:

 § Dor e inchaço no abdome, na pelve, 
nas costas ou nas pernas;

 § Náuseas;

 § Indigestão;

 § Gases;

 § Prisão de ventre ou diarreia;

 § Cansaço constante;

 § Sangramento vaginal;

 § Necessidade frequente de urinar.

É comum que os sintomas do câncer de ovário sejam confundidos com sinais 
de outras doenças menos graves, especialmente, gastrointestinais. Caso esses 
sintomas se tornem constantes, procure um especialista ou uma segunda opinião!

Diagnóstico
Pela falta de um exame preciso para diagnosticar este tumor, é necessário que 
a mulher fique atenta aos sinais e aos fatores de risco e não deixe de fazer o 
acompanhamento preventivo com o especialista. Caso haja suspeita de câncer de 
ovário, o médico pode solicitar:

 § Exame de sangue CA-125

 § Exame pélvico completo

 § Ultrassonografia pélvica ou transvaginal

 § Biópsia do tecido ovariano

Juntos, estes exames podem oferecer um parecer mais claro para o médico a 
respeito da saúde feminina com relação ao diagnóstico do câncer de ovário. Caso 
seja necessário, o especialista pode solicitar, também, uma tomografia por emissão 
de pósitrons ou uma tomografia computadorizada. 
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Você sabe o que são marcadores tumorais?
São substâncias detectadas no exame de sangue que aumentam na presença de 
tumores malignos. No câncer de ovário, são o CA 125, a Alfafetoproteína e o beta-
HCG. No entanto, o seu aumento também pode significar a presença de doenças 
benignas, como mioma uterino ou endometriose.

Tratamento
O diagnóstico precoce é fundamental! Se o câncer de ovário for detectado logo 
no início, é possível que o especialista remova somente o ovário afetado. Outras 
formas de tratamento são:

 § Radioterapia

 § Quimioterapia

Tudo depende do tipo do tumor, do seu estadiamento, das condições clínicas da 
paciente e se o câncer é recorrente ou inicial 
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Câncer de Colo de Útero

O câncer de colo de útero é o segundo tumor mais presente no público feminino 
no mundo todo, atrás, apenas, do câncer de mama. No Brasil, ele está em terceiro 
lugar, atrás do tumor de mama e de intestino.

O que causa o câncer de colo de útero?

Um dos principais fatores é o HPV, o papilomavírus humano. Ele é bastante comum 
na população, adquirido durante as relações sexuais.

Há mais de 150 tipos de HPV, sendo que 15 são mais agressivos, denominados 
oncogênicos ou cancerígenos. Os tipos não agressivos, podem causar verrugas 
genitais (também chamadas de condilomas), que nada tem relação com o câncer 
de colo de útero. Neste caso, o tratamento é feito com medicamentos locais ou 
retirada cirúrgica.

Apesar da maioria das mulheres ser exposta ao HPV durante a vida sexual, o próprio 
organismo tem a capacidade de eliminar o vírus. Em cerca de 10% dos casos a 
imunidade não “dá conta” de reagir ao vírus, ocasionando lesões mais graves que 
podem necessitar da remoção da parte acometida do colo do útero.

Altamente incidente, é um tumor que surge 
na parte inferior do útero, chamada de colo ou 
cérvix. É um câncer que cresce lentamente, 
sendo que desde as lesões iniciais até o câncer, 
podem se passar 20 anos. 

Se diagnosticado precocemente, tem altas 
chances de cura. Por outro lado, o diagnóstico 
tardio pode causar muito sofrimento 
à paciente, com dores, hemorragia, 
comprometimento renal e, até, levar à morte.
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No câncer de colo uterino, ocorre aparecimento de lesões com destruição ou 
formação de tumor, que se estendem para a vagina, os tecidos ao redor do colo 
(paramétrios), a bexiga e o reto.

Fatores de risco
Os fatores de risco para o câncer de colo de útero estão relacionados à exposição 
e contaminação pelo papilomavírus humano (HPV) e, consequentemente, para as 
lesões pré-cancerosas e o câncer. Entre os principais, estão:

 § Desnutrição: a falta de vegetais amarelos e verdes, ricos em betacarotenos, 
contribui para a baixa imunidade, abrindo espaço para infecções virais.

 § Consumo de tabaco: ele é absorvido pelo pulmão e lançado na corrente sanguínea, 
sendo eliminado no muco do colo uterino. Além de baixar a imunidade local, 
provoca danos às células da região.

 § Diversidade de parceiros sexuais: há risco de infecções múltiplas pelos HPV.

 § Imunossupressão: doenças que interfiram diretamente no sistema imunológico, 
como o HIV, hepatites e diabetes.

 § Início precoce da vida sexual: além da adolescente apresentar o colo uterino 
juvenil, o que favorece a penetração do vírus, quanto mais cedo a vida sexual é 
iniciada, maior risco de exposição ao HPV.

 § Uso de contraceptivos hormonais: altas doses de hormônios usadas por muito 
tempo interferem na imunidade.

 § Infecção pela bactéria Chlamydia trachomatis: quando associada ao HPV, essa 
doença sexualmente transmissível interfere na eliminação da infecção viral, 
potencializando o risco do câncer de colo de útero.
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Sintomas
Os sintomas do câncer de colo de útero dependem do estadiamento do tumor, 
mas a falta de visitas frequentes ao ginecologista é uma das principais causas do 
crescimento da doença. Pode ser que ocorram corrimentos e/ou sangramento 
após as relações sexuais, geralmente, sinais que não são levados em consideração 
pelas mulheres. Outros sintomas podem ser:

 § Dor contínua na pelve;

 § Dor nas costas;

 § Inchaço e formigamento nas pernas;

 § Sangue na urina;

 § Dificuldades para urinar e evacuar;

 § Trombose venosa das pernas;

Caso não seja tratado, o câncer invade os tecidos vizinhos, principalmente, a 
parede vaginal e os ligamentos que suspendem e sustentam o útero, podendo 
afetar, também, a parede pélvica e o restante da região. Em casos avançados, pode 
se estender à bexiga e ao reto.

Durante a consulta médica:

 § Não tenha vergonha de tirar suas dúvidas;

 § Leve uma relação de perguntas;

 § Anote os pontos importantes;

 § Peça a indicação de livros e sites para ter informações adicionais;

 § Se possível, leve um acompanhante.
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Como é feito o exame de Papanicolau?

Indolor, simples e rápido, este exame tem o objetivo de retirar células do colo uterino 
para a verificação de tumores e outras doenças. Ele pode, no máximo, causar um 
pequeno desconforto, amenizado se a mulher conseguir relaxar os músculos da 
região íntima durante o procedimento.

Para isso, a mulher fica deitada e o especialista insere o espéculo (chamado, 
popularmente, de “bico de pato”) dentro da vagina para raspar o colo uterino com 
uma espátula de madeira ou plástico.

No laboratório de análises, as células retiradas são colocadas em uma lâmina 
de vidro.

Mulheres virgens não devem colher o exame, assim como as que retiraram o útero 
e o colo do útero (histerectomia total) em casos de doenças benignas. 

Para a realização do exame e garantia de um resultado correto, segundo o INCA, 
a mulher:

 § Não deve ter relações sexuais (mesmo com camisinha) no dia anterior ao exame;

 § Deve evitar também o uso de duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais 
locais nas 48 horas anteriores à realização do exame;

 § Não estar menstruada.

Além de detectar o HPV e as lesões precursoras do câncer do colo do útero, o 
papanicolau indica se a pulher possui outras infecções.
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Diagnóstico
Realizado por meio do papanicolau, já que o tumor de útero, muitas vezes, não 
apresenta lesões visíveis. Para a confirmação do diagnóstico, pode ser realizada 
uma biópsia, que confirmará a presença ou não de câncer.

Caso a paciente seja diagnosticada com o tumor, o especialista pode solicitar outros 
exames, para verificar se o câncer afetou outras partes do corpo. Entre eles, estão:

 § Colposcopia;

 § Ultrassonografia transvaginal;

 § Ultrassonografia de abdome total;

 § Cistoscopia, para avaliar o interior da bexiga;

 § Retossigmóidoscopia, para avaliar o interior do intestino baixo);

 § Urografia excretora (injeção de contraste pelos rins);

 § Tomografia computadorizada;

 § Ressonância nuclear magnética;

 § Raio X do tórax.

Estadiamento do câncer de colo de útero
Com base nestes exames, será possível avaliar qual é o estadiamento do câncer de 
colo de útero, sendo que ele é classificado em quatro graus.

Estádio Descrição
I Tumor de qualquer tamanho localizado no colo do útero

II
Tumor que se localiza além do colo uterino, mas não compromete a 
parede óssea da pelve. O câncer envolve a vagina, mas não seu terço 
inferior (sua saída).

III O câncer se estende até a parede óssea da pelve e/ou envolve o 
terço inferior de vagina.

 IV O câncer possui metástases ou compromete, também, a bexiga ou o 
intestino baixo.

20



Após a definição do estadiamento, é possível estabelecer, em conjunto com 
a paciente, a melhor forma de tratamento. Os mais comuns são a cirurgia e a 
radioterapia, mas tudo depende do tamanho do tumor e de aspectos pessoais, 
como idade e desejo de ter filhos.

Prevenção
Além de ter relações sexuais com o uso de preservativo e visitar regularmente o 
ginecologista para exames de rastreamento da doença, as vacinas contra o HPV 
também podem ser aliadas na prevenção ao câncer de colo de útero. 

Atualmente, existes dois tipos comerciais desenvolvidos para este fim. São eles:

Vacina contra os tipos de HPV 16 e 18 (vacina bivalente), responsáveis por 50% 
dos casos de lesões pré-cancerosas e 70% dos casos de câncer do colo uterino

Vacina contra os tipos de HPV 16 e 18 que também protege contra os tipos de HPV 
6 e 11 (vacina quadrivalente), causadores de cerca de 90% das verrugas genitais. 

Fique atenta!
O Ministério da Saúde (MS) incluiu no Programa Nacional de Vacinação a vacina 
contra o HPV para meninas a partir de 9 anos de idade. 

A recomendação é que a vacinação seja feita, por homens e mulheres, mesmo que 
já foram infectados ao longo da vida, por reduz reinfecções, recaídas e infecções 
por outros tipos de HPV. 
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Localização Primária da 
Neoplasia Maligna

Estimativa dos Casos Novos

Homens Mulheres

Estados Capitais Estados Capitais

Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta

Próstata 61.200 61,82 14.480 64,93 - - - -

Mama Feminina - - - - 57.960 56,20 18.970 79,37

Colo do Útero - - - - 16.340 15,85 4.520 19,07

Traqueia, Brônquio e Pulmão 17.330 17,49 4.430 20,59 10.890 10,54 3.230 13,49

Cólon e Reto 16.660 16,84 5.580 25,80 17.620 17,10 6.230 25,95

Estômago 12.920 13,04 3.140 14,54 7.600 7,37 2.180 9,07

Cavidade Oral 11.140 11,27 2.810 12,95 4.350 4,21 1.230 5,04

Laringe 6.360 6,43 1.590 7,50 990 0,94 320 0,97

Bexiga 7.200 7,26 2.110 9,79 2.470 2,39 830 3,21

Esôfago 7.950 8,04 1.450 6,75 2.860 2,76 610 2,27

Ovário - - - - 6.150 5,95 2.150 8,92

Linfoma de Hodgkin 1.460 1,46 460 1,74 1.010 0,93 400 1,33

Linfoma não Hodgkin 5.210 5,27 1.560 7,15 5.030 4,88 1.670 7,02

Glândula Tireoide 1.090 1,08 350 1,27 5.870 5,70 1.800 7,46

Sistema Nervoso Central 5.440 5,50 1.290 5,86 4.830 4,68 1.260 5,20

Leucemias 5.540 5,63 1.370 6,38 4.530 4,38 1.180 4,88

Corpo do Útero - - - - 6.950 6,74 2.530 10,47

Pele Melanoma 3.000 3,03 840 3,86 2.670 2,59 740 2,96

Outras Localizações 51.850 52,38 11.940 55,45 47.840 46,36 11.850 49,33

Subtotal 214.350 216,48 53.400 245,63 205.960 199,57 61.700 257,55

Pele não Melanoma 80.850 81,66 17.340 80,90 94.910 91,98 21.750 91,65

Todas as Neoplasias 295.200 298,13 70.740 326,51 300.870 291,54 83.450 348,99

Estimativas para o ano de 2016 das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes e do 
número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária* (TABELA 1)

* Números arredondados para múltiplos de 10

Estimativas do Instituto Nacional do Câncer – INCA



Localização primária Casos novos %

Mama Feminina 57.960 28,1%

Cólon e Reto 17.620 8,6%

Colo do Útero 16.340 7,9%

Traqueia, Brônquio e Pulmão 10.890 5,3%

Estômago 7.600 3,7%

Corpo do Útero 6.950 3,4%

Ovário 6.150 3,0%

Glândula Tireoide 5.870 2,9%

Linfoma não Hodgkin 5.030 2,4%

Sistema Nervoso Central 4.830 2,3%

Localização primária Casos novos %

Próstata 61.200 28,6%
Traqueia, Brônquio e Pulmão 17.330 8,1%
Cólon e Reto 16.660 7,8%
Estômago 12.920 6,0%
Cavidade Oral 11.140 5,2%
Esôfago 7.950 3,7%
Bexiga 7.200 3,4%
Laringe 6.360 3,0%
Leucemias 5.540 2,6%
Sistema Nervoso Central 5.440 2,5%

Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2016 por 
sexo, exceto pele não melanoma*

* Números arredondados para múltiplos de 10

* Números arredondados para múltiplos de 10

Homens

Mulheres
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Você, mulher.


