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CÂNCER DE 
MAMA

• História familiar. O risco é maior se dois 
parentes de primeiro grau (mãe, irmãos, 
fi lhos) tiverem sido diagnosticados com 
câncer de mama ou ovário, ou com câncer 
de mama bilateral, ou se vários parentes de 
2º grau tiverem tido câncer de mama ou 
ovários. 

• Predisposição genética. A maior parte dos 
cânceres da mama é esporádica, ou seja, se 
desenvolve por acaso, não havendo risco 
de passar esses genes para os fi lhos dessa 
pessoa. 10 a 15% dos casos são ligados à 
predisposição genética.

• Exposição prolongada a estrogênio e 
progesterona. A terapia de reposição 
hormonal na pós-menopausa por vários 
anos; o início da menstruação antes dos 11 
ou 12 anos; a menopausa após os 55 anos; 
gravidez após os 35 anos e mulheres que 
nunca engravidaram têm maior risco de 
desenvolver o câncer da mama. 

• Histórico de hiperplasia atípica da mama 
ou CLIS da mama.

• Hábitos de vida. Excesso de peso ou 
obesidade; consumo de mais de 2 doses 
de bebida alcoólica por dia e não praticar 
atividades físicas são fatores de risco para o 
desenvolvimento ou recidiva do câncer de 
mama.

 Como se Prevenir
• Para pessoas com mutações genéticas de alto risco 
do tipo BRCA1 e BRCA2, a mastectomia(retirada dos 
seios) profi lática bilateral pode ser considerada. A 
quimioprevenção também pode ser adotada para 
pacientes com risco elevado. 

• Seu estilo de vida pode reduzir o risco de desenvolver o 
câncer de mama. Praticar atividades físicas regularmente, 
manter um peso saudável, limitar a quantidade de álcool 
que você bebe e limitar o uso de terapia hormonal pós-
menopausa ajudam a reduzir o risco.

• O rastreamento com exames como a mamografi a 
pode diagnosticar lesões pré-cancerosas ou lesões 
cancerosas muito pequenas, reduzindo a necessidade 
ou complexidade do tratamento. Consulte seu médico 
para mais informações.

Referências: IOV, INCa, ASCO, CANCERNET.
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• Os que expressam o receptor HER2 (20 a 
25% dos casos).

• Os que não expressam nenhum desses 
receptores, chamados de “triplo negativo” 
(15% dos casos). Esses casos são mais 
comuns em mulheres jovens ou que 
carreguem mutações em um gene chamado 
de BRCA1.

 Tratamento
A biologia e o comportamento de um câncer 
de mama afetam o plano de tratamento, 
e o câncer de cada pessoa é diferente. 
Os médicos consideram muitos fatores 
ao recomendar um plano de tratamento, 
incluindo o estágio do câncer (usado para 
descrever onde o câncer está localizado, o 
quanto cresceu ou se está em outros órgãos); 
o status dos receptores hormonais e do 
HER2; a saúde geral e a idade.
Para estágios iniciais, a cirurgia é indicada 
para remover o tumor e nódulos linfáticos 
próximos. Tratamento adicional com 
quimioterapia, terapia de radiação, 
terapia hormonal ou terapia direcionada 
é geralmente dado após a cirurgia para 
diminuir o risco de retorno do câncer 
(chamada de “Tratamento Adjuvante”). Esses 
tratamentos também podem ser utilizados 
para encolher o tamanho do tumor antes da 
cirurgia. 
O tratamento de câncer que se espalhou 
ou que retorna após o tratamento 
depende de muitos fatores. Pode incluir as 

terapias listadas acima, usadas em uma 
combinação diferente ou em um ritmo 
diferente. 
Os efeitos colaterais do tratamento do 
câncer de mama podem ser reduzidos 
ou gerenciados com uma variedade de 
medicamentos e com a ajuda de sua 
equipe de cuidados de saúde. Isso é 
chamado de cuidados paliativos ou de 
suporte e é parte importante do plano de 
tratamento geral.

Consulte o GUIA BEM VIVER 
para mais informações 
sobre o seu tratamento

 Fatores de Risco
Sabemos que existem fatores que 
aumentam a chance de uma pessoa 
desenvolver câncer, mas uma pessoa 
pode ter diversos fatores de risco e nunca 
desenvolver o câncer.

• Idade. O risco de desenvolver o câncer 
de mama aumenta com a idade, a maioria 
dos casos surge com mulheres acima de 
50 anos, por isso exames de rastreamento, 
como a mamografia, são indicados a partir 
de uma certa idade;

• História pessoal de câncer de mama. 
Uma mulher que já teve um câncer de 
mama tem risco maior de desenvolver um 
segundo câncer.

  O que é o Câncer da Mama
O câncer começa quando as células 
saudáveis da mama passam a crescer 
descontroladamente, formando uma 
massa de células chamada de tumor. 
É o câncer mais comum em mulheres 
(excluindo o câncer de pele), mas pode 
raramente acometer homens. 
Um tumor pode ser canceroso (maligno) 
ou benigno. Um tumor benigno significa 
que o tumor pode crescer, mas não vai se 
espalhar. Um tumor maligno significa que 
suas células podem crescer e se espalhar 
para outras partes do corpo, o que 
chamamos de metástases. Os linfonodos 
regionais são os lugares mais comuns de 
metástases da mama. Quando o câncer 
se espalha através do corpo, ele acomete 
mais comumente os ossos, pulmões e 
fígado, o que chamamos de metástases  
distantes. 

Os tipos mais frequentes de câncer da 
mama são o carcinoma ductal invasivo 
e o carcinoma lobular invasivo. Existem 
também lesões chamadas de não 
invasivas: o carcinoma ductal in-situ 
(CDIS) e o carcinoma lobular in-situ (CLIS). 
Existem também alguns subtipos de 
câncer de mama:

• Os que expressam receptores hormonais 
do tipo estrogênio e do tipo progesterona 
(70% dos casos). 


