
 

 

 

O mês de Outubro já é conhecido mundialmente como um mês marcado por ações afirmativas               
relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O movimento, conhecido como              

outubro Rosa, é celebrado anualmente desde os anos 90. O objetivo da campanha é compartilhar               

informações sobre o câncer de mama promovendo a conscientização sobre a doença, proporcionando             
maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade. 

O Câncer de mama é um tumor maligno, formado pelo crescimento de células de maneira desordenada,                 
e desenvolvimento de um ou mais nódulos na mama principalmente em mulheres, mas também pode               

afetar homens. De todos os casos de câncer de mama registrados, o masculino representa 1% do total, o                  
que, na prática, não é um número tão pequeno de pessoas.  

Sinais e sintomas do câncer de mama masculino / feminino: 

O câncer de mama, tanto em homens quanto em mulheres, provoca alterações na região do corpo.                
Pessoas que conhecem bem seu organismo percebem com clareza quando algo está errado, sendo              

fundamental, portanto, atentar sempre a qualquer modificação no corpo, por exemplo: 

● Inchaço nas mamas ou surgimento de caroços que, normalmente, não causam dor; 
● Mamilo ou pele da mama vermelha ou descamando; 

● Enrugamento da pele da mama; 

 
Diagnóstico  

Para a detecção precoce do câncer de mama é necessário visitar anualmente o médico ginecologista, e                
realizar alguns exames: o exame clínico das mamas e a mamografia, principalmente para mulheres acima               

de 40 anos. 

A realização do autoexame das mamas é o primeiro exame a ser realizado pela própria mulher. E esse                  
deve ser feito todo mês, após o fim do período menstrual para mulheres acima dos 20 anos: 



 

 

Tratamento do câncer de mama masculino 
 

O tratamento do câncer de mama masculino pode ser local ou sistêmico. No tratamento local, o médico                 
trata apenas o tumor, sem que outras partes do corpo sejam afetadas pela terapia escolhida. Nesses                

casos, as técnicas utilizadas são cirurgia ou radioterapia. 
 
Exames 

Quando é encontrado um nódulo na região mamária através do exame clínico ou autoexame, o médico                
poderá solicitar os seguintes exames, de acordo com a característica de cada paciente: 

● Mamografia – para confirmar a presença do nódulo nas mamas; 

● Biópsia – para analisar se o nódulo é benigno ou maligno; 

● Ultrassonografia de mama – quando não é possível distinguir o cisto do nódulo na mamografia, a               

ultrassonografia é requerida; 

● Ressonância Magnética (RM) – utiliza ondas de rádio e fortes ímãs, além de computador, que              
transforma os resultados em imagem. Tipos especiais de RM podem ser usados para analisar              

melhor os cânceres encontrados por mamografias, ou para casos de alto risco;  

Prevenção  

Para diminuir a chance do desenvolvimento do câncer de mama, as mulheres devem tomar alguns               
cuidados, tanto na fase fértil como na menopausa: 

● Boa alimentação: evitar gordura animal e privilegiar verduras que contenham princípios           

antiproliferativos, como brócolis e repolho; 

● Realizar exercícios físicos de modo continuado (correr, andar, nadar); 

● Quando tiver filhos, amamentar por um longo período; 

Tratamentos e Cuidados  



O tratamento desse câncer varia conforme o tipo e o local em que o nódulo está. As formas mais comuns                    
são: quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e a cirurgia parcial (retirada do tumor) ou mastectomia             

(retirada completa da mama). 

É possível ainda complementar o tratamento com o auxílio de outros profissionais, como o de um                

psicólogo. 

 

 


