
Hora de jogar

• Use o dado para saber quantas casas andar.

• Quando cair em uma casa colorida, retire uma carta sem olhar 
e entregue-a ao jogador à sua direita. Ele deve ler a afirmação 
e perguntar: “fato ou fake?”. Se você acertar, fique com a carta. 
Se errar, coloque-a no monte de descarte. 

• Quando cair na casa DESAFIO, aponte qualquer jogador 
para responder uma carta. Se ele errar, você fica com a carta.

•Quando o primeiro jogador chegar à casa final, encerrem 
a partida e contem suas cartas. Vence aquele que tiver
acertado mais! 

Boa diversão!

Fato ou Fake

Será que você conhece os principais fatos 
sobre câncer de mama? 
Vamos descobrir!

Preparando o jogo

Imprima esta página e faça os recortes na linha 
pontilhada. Embaralhe as cartas e deixe-as 
empilhadas, com o verso voltado para cima. 
Distribua um peão para cada jogador e decidam 
juntos quem joga primeiro.
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FAKE

Sutiãs podem causar 
o câncer de mama

Nenhuma pesquisa científica 
comprovou uma relação direta entre 
o uso de sutiãs e o desenvolvimento 

de câncer de mama.

FATO
Mulheres com histórico de 
câncer de mama na família 

correm mais risco de 
desenvolver a doença

Apesar de o câncer de mama não ter 
como único fator a hereditariedade, 

mulheres com histórico familiar 
devem ter mais atenção aos exames 

preventivos. Consulte seu médico 
para verificar a idade apropriada 

para iniciar as mamografias.

FAKE
Qualquer nódulo 
na mama é câncer 

Alguns nódulos podem ser 
causados por alterações benignas, 
principalmente em mulheres mais 

jovens. Em todo caso, qualquer 
alteração deve ser avaliada por 

um médico.

FAKE
Todas as mulheres com 
câncer de mama devem 

fazer a mastectomia

A mastectomia não é indicada para 
todos os casos de câncer de mama. 

A indicação deve ser feita por um 
médico de confiança.

FATO
Reposição hormonal pode 
ser um fator de risco para 

câncer de mama

O uso de estrogênio e progesterona 
em excesso, ou em doses não 

recomendadas com longas 
durações, pode aumentar o risco de 

desenvolvimento de câncer.

FATO
Amamentar pode ajudar na 

proteção contra o câncer 
de mama

Foi comprovado que amamentar 
ajuda a diminuir o risco de câncer de 

mama. 

FAKE
Traumas nos seios podem 
causar o câncer de mama

Sofrer traumas na região dos seios 
não aumenta e nem diminui o risco 

do câncer de mama.

FAKE
Toda mulher deve fazer 

mamografia uma vez por 
ano, mesmo sem histórico 

familiar de câncer de mama 

Recomenda-se fazer a mamografia 
anualmente a partir dos 40 anos. 

Em caso de histórico familiar, 
consulte seu médico para verificar 
a idade apropriada para iniciar as 

mamografias.

FATO
Obesidade e consumo de 
álcool aumentam o risco 

de câncer de mama

Manter uma vida saudável, com 
atividade física e dieta balanceada, 
reduz os riscos de desenvolvimento 

do câncer de mama.



FATO
O autoexame pode ser 

realizado por mulheres de 
todas as idades

É recomendável o autoexame 
mensal e, caso seja detectada 

alguma alteração, deve-se procurar 
um médico. O mais importante
 é que todas as mulheres façam 
consultas médicas anuais para

 um check-up.

FAKE
Desodorante com sais 

de alumínio pode causar 
câncer de mama

Não há estudos científicos 
conclusivos que provem a relação 
entre o uso de desodorantes com 

sais de alumínio e o câncer 
de mama.

FATO
Não ter filhos é um dos 

fatores que podem 
aumentar o risco de 

desenvolver câncer de mama

Mulheres que não têm filhos ou que 
engravidam pela primeira vez após 

os 30 anos têm mais chances de 
desenvolver câncer de mama. 

FAKE
O câncer de mama atinge 

somente as mulheres

Apesar de raro (apenas 1% dos 
casos), homens também podem ter 

câncer de mama.

FATO
O câncer de mama é o que 

mais mata mulheres 
atualmente no Brasil

O câncer de mama é o mais comum 
e mais mortal em brasileiras. Em 
2019, mais de 18 mil mulheres 

foram vítimas da doença no país.

FAKE
Toda mulher com câncer 

de mama precisa 
de quimioterapia 
ou radioterapia

O tratamento pode variar de acordo 
com o tumor e as características 
pessoais da paciente. Cada caso 

deve ser analisado por um médico.

FATO
Se diagnosticado 

precocemente, o câncer 
de mama tem altas 

chances de cura

O diagnóstico precoce de câncer 
de mama oferece bons prognósticos 

em 95% dos casos.

FAKE
Alimentação saudável 

é a principal forma 
de prevenção do câncer 

de mama

Embora seja importante, 
a alimentação saudável não garante 

a prevenção do câncer de mama.
 A doença é causada por múltiplos 
fatores e não pode ser totalmente 

prevenida.

FATO
Nódulos nas mamas são 

o único sintoma de câncer

Embora nódulos sejam o principal 
sintoma, também é preciso prestar 
atenção a alterações nos mamilos 

e na pele das mamas.


