
Dicas de preparação para realizar a Mamografia 

 

A mamografia é um dos exames médicos mais eficazes e necessários para a 

prevenção do câncer de mama, porém ainda existem muitas mulheres que tem 

medo ou vergonha na hora de fazer esse exame. 

 

Embora exista um pequeno desconforto durante a compressão da mama, a 

primeira coisa que devemos saber é que não sentiremos dor. A duração do 

exame é curta, dura alguns segundos, e esses segundos podem prevenir 

muitas enfermidades graves como o câncer por exemplo. Lembramos que a 

compressão a mama é necessária, pois proporciona uma melhor visualização 

do tecido mamário e não danifica a mama e nem causa efeitos secundários. 

 

A melhor época do mês para a realização do exame é o de uma semana 

depois de terminar a menstruação, período em que os seus seios estão menos 

sensíveis. 

 

Não é necessário estar em jejum nem tomar algum tipo de medicamento antes, 

mas é recomendado evitar o consumo de chocolate, café, energéticos e outros 

alimentos com cafeína durante 7 dias antes do exame. Isso ajudará que as 

mamas não estejam muito sensíveis nesse momento. Caso a mulher tenha a 

área muito sensível, é recomentado o uso de um analgésico 24 horas antes. 

 

O uso de alguns produtos podem ser refletidos nas imagens e confundidas com 

manchas de cálcio, então recomenda-se que seja evitado: perfumes, cremes, 

talco, desodorante ou qualquer tipo de loção sobre os seios e axilas, dificulta as 

análises do procedimento. Também se aconselha não usar bijuteria, pois 

devemos tirá-las para que não interfiram na radiação. 

 

As melhores vestimentas para a realização do exame são os conjuntos de duas 

peças. A paciente deve permanecer nua da cintura para cima e usar uma bata 



de radiologia. 

 

Caso essa não seja a primeira mamografia, convém levar os exames antigos 

para que o médico possa comparar os resultados. Devemos informá-lo sobre 

nossas particularidades como por exemplo o uso de hormônios, a realização de 

cirurgias anteriores e nosso histórico familiar 

 

Um mito que circula é que não se pode fazer o exame durante a gravidez ou a 

amamentação, mas a verdade é que é totalmente seguro e a dose de radiação 

é mínima. O inconveniente é que as mamas são mais densas nessa etapa e 

por tanto, os resultados são menos confiáveis. Uma alternativa é realizar o 

exame através do ultrassom de mamas. 

 

O processo todo pode levar de 15 e 30 minutos. É recomendado a todas as 

mulheres fazerem anualmente uma mamografia a partir dos 40 anos como 

medida preventiva. 


