
COL 3460 – MODELO AUTO-EXAME DAS MAMAS – PRANCHA 

 

Modelo de mama feminina com três versões de tamanhos fixados em suporte, com 
diferentes tipos de caroços em cada uma, os quais podem ser sentidos ao serem 
apalpados, alguns mais facilmente e outros com certa dificuldade, para simular o 
auto-exame da mama. Composto por uma mama sadia e duas com patologias 
(sendo uma mama jovem sadia, uma mama jovem com patologia e uma mama 
representando a idade mais avançada com patologia). 
 
Roteiro de estudo: Conhecendo a Mama. 

 
As mamas são glândulas que atingem o ápice do seu desenvolvimento durante a 
gravidez e amamentação. Situam-se no tórax e são formadas pelos tecidos 
glandular (produção e liberação de leite), celular ou conjuntivo e gorduroso. 
 
Na base da mama temos de 18 a 20 estruturas (tecido glandular) semelhantes a 
cachos de uva. Ali acontece a produção do leite, que posteriormente será conduzido 
através de ductos ou canalículos próximos da região areolar, formando os depósitos 
ou bolsões de leite que se afinam novamente até o mamilo. 
As glândulas mamárias, que têm como principal função a secreção do leite, estão 
situadas na parede anterior do tórax e se compõem de: 

• Ácino – menos parte da glândula e responsável pela produção de leite 
durante a lactação; 

• Lóbulo mamário – conjunto de ácinos; 
• Lobo mamário – conjunto de lóbulos mamários que se liga à papila através 

de um ducto; 
• Ductos mamários – em número de 15 a 20 canais, conduzem a secreção 

(leite) até a papila; 
• Tecido glandular – conjunto de lobos e ductos; 
• Papila – protuberância elástica onde desembocam os ductos mamários; 
• Aréola – estrutura central da mama onde se projeta a papila; 
• Tecido adiposo – todo o restante da mama é preenchido por tecido adiposo 

ou gorduroso, cuja quantidade varia com as características físicas, estado 
nutricional e idade da mulher. 

 
Auto-exame da mama: 

 
O auto-exame pode salvar uma vida. Aprenda a observar e palpar a mama. Faça o 
auto-exame de preferência logo após a menstruação, e se notar alguma alteração 
procure o seu médico. 
O exame deverá ser feito com método, para que leve pouco tempo e tire o máximo 
benefício. Deve ser feito em 3 fases: 
 

Como fazer 

 

1. Diante do espelho observe de há alterações na pele como retrações e 
abaulamentos, além de alterações no formato das mamas. Eleve e abaixe os 
braço lentamente. 

 
2. Durante o banho faça a  palpação de ambas as mamas, com a pele molhada 

ou ensaboada. Eleve o braço atrás da cabeça e deslize os dedos suavemente 
por toda a mama até a axila. 

 
3. Deitada, realize a palpação da mama esquerda mantendo a mão esquerda 

sob a cabeça e depois repita o exame com o braço esquerdo próximo ao 
corpo. Deslize os dedos da mão direita pelas partes internas e externas da 
mama. Repita o procedimento na outra mama.  
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