
CÂNCER DE
ENDOMÉTRIO

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO

TRATAMENTO

Cirurgia (retirada do útero,
ovários, linfonodos)

Radioterapia

Quimioterapia em casos mais avançados

lmunoterapia e terapia alvo
na doença metastática

Sangramento entre os ciclos menstruais

Sangramento vaginal mais intenso
que o habitual

Qualquer sangramento vaginal em mulher
que já se encontra na menopausa.

SINTOMAS

Se origina a partir de mutações nas células 
do endométrio, o tecido que reveste a parte 
interna do útero. 

Acomete mulheres principalmente na 
pós-menopausa e com idade média de 60 
anos. Mulheres abaixo de 40 anos tem menos 
chances de desenvolver a doença.

O sinal mais comum do câncer de 
endométrio é o sangramento vaginal 
fora do período menstrual.

Sangramento vaginal anormal inclui:

Terapia de reposição hormonal
somente com estrógeno

Obesidade

Não ter tido filhos

Ovário policístico

PODE SER ENDOMETRIOSE!

FIQUE ATENTA
AOS SINTOMAS:

A endometriose é uma modificação
no funcionamento normal do organismo em 

que as células do tecido que reveste
o útero (endométrio), em vez de serem 

expulsas durante a menstruação, 
se movimentam no sentido oposto
e caem nos ovários ou na cavidade

abdominal, onde voltam a
multiplicar-se e a sangrar.

Cólica menstrual intensa e que incapacita 
atividades rotineiras; dor durante 
o ato sexual; dor e sangramento 

intestinais, e infertilidade.

APOIO

UMA CAMPANHA DO
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A MULHER EM 
SUA INTEGRALIDADE

UMA CAMPANHA DO

Se você tem muita dor todos os meses, procure 
ajuda médica para saber se é endometriose

e qual é o tratamento mais indicado para você.



CÂNCER DE OVÁRIOCÂNCER DE
COLO DE ÚTERO

Para 2022, 66.280 casos novos são 
estimados, segundo o INCA.

FATORES DE RISCO 

MODIFICÁVEIS

Envelhecimento

Início da menopausa mais tardiamente
ou data da primeira menstruação mais
precoce

Ausência de gestação

Histórico familiar

Tabagismo

Consumo de álcool

Excesso de peso, 
dieta rica em gordura

Sedentarismo

Nunca ter engravidado

Começou a menstruar antes dos 12 anos

Não pode engravidar

Fez terapia hormonal na menopausa

Uso de terapia de reposição
hormonal pós menopausa

DIAGNÓSTICO

SINTOMAS

O câncer de mama tem 95% de cura se 
diagnosticado em fase inicial. Por isso, é 
importante realizar o exame de mamografia.

Difícil de ser diagnosticado, o tumor de 
ovário costuma passar despercebido até 
que tenha se espalhado dentro da pelve 
e abdômen. Segundo dados do INCA, 
cerca de 3/4 dos cânceres desse órgão 
apresentam-se em estágio avançado no 
momento do diagnóstico.

FATORES DE RISCO

Fumar

Tem síndrome dos ovários policísticos

Dor abdominal, lombar
ou na região pélvica

Aumento de volume abdominal

Aumento da frequência
e urgência urinária

Prisão de ventre

Náusea e azia

Sangramento vaginal

A doença não apresenta sintomas nos 
estágios iniciais. Quando se manifestam, 
são sinais comuns a várias doenças e 
podem ser confundidos com outros 
problemas. Entre eles estão:

É um câncer ginecológico com altas 
chances de ser evitado, mas que ainda 
atinge muitas mulheres. 

A contaminação pelo vírus HPV é 
responsável por 90% dos casos da doença. 
O vírus é transmitido pelo 
contato direto pele com ele durante 
o sexo vaginal, oral ou anal. 

Além do uso da camisinha, existe a vacina 
contra HPV, disponível nas redes públicas para 
meninos e meninas de 9 a 14 anos e também 
nas redes privadas. Outra medida importante 
é a realização do exame de Papanicolau, para 
o diagnóstico precoce da doença. Segundo o 
INCA, o Papanicolau é indicado a mulheres na 
faixa etária de 25 a 64 anos.

FATORES DE RISCO

COMO EVITAR?

CÂNCER DE MAMA

O Ministério da Saúde recomenda que 
mulheres com 50 a 69 anos sem sintomas 

da doença façam o exame a cada dois anos. 
O autoexame não substitui a mamografia.

QUAL É A IDADE INDICADA
PARA REALIZAR O EXAME?

NÃO-MODIFICÁVEIS


