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FACTS  FOR L IFE

Fatores de Risco do Câncer de Mama

O que afeta seu risco de ter câncer 
de mama?

As causas do câncer de mama não são totalmente 
conhecidas. No entanto, pesquisadores identificaram 
um número de fatores que aumentam ou diminuem  
as chances de se desenvolver câncer de mama.  
São chamados fatores de risco. O câncer de mama  
é complexo e provavelmente causado por uma  
combinação de fatores de risco. Alguns fatores podem 
ser controlados (como o exercício). Ainda assim, 
alguns estão fora de seu controle (como idade).  
Alguns ainda são desconhecidos. Já que você só  
pode controlar alguns fatores de risco, uma certa 
quantidade de risco é inevitável. Por exemplo, os dois 
fatores de risco de câncer de mama mais comuns são 
ser mulher e envelhecer. 

A maioria dos fatores que você pode controlar tem 
apenas um pequeno efeito sobre o risco. Isso significa 
que não existe um comportamento específico que irá 
prevenir o câncer de mama. Mas, isso também significa 
que não há um fator que o causa.  

Fale com o seu médico sobre o seu risco pessoal.

Fatores que podem aumentar seu 
risco para câncer de mama:

• ser mulher
•  envelhecer (o risco de câncer de mama aumenta  

com idade)
•  ter uma mutação herdada nos genes do câncer de 

mama BRCA1 ou BRCA2
• histórico familiar de câncer de mama e de ovário
• ter alta densidade mamária em uma mamografia
• hiperplasia ou carcinoma lobular in situ (CLIS)
•  histórico pessoal de câncer de mama (incluindo 

carcinoma ductal in situ (CDIS)) 
•  ser exposta a grandes quantidades de radiação  

enquanto jovem
•  nunca ter tido filhos ou ter seu primeiro filho após os 

35 anos

Idade: um fator principal
A chance de uma mulher desenvolver câncer de 
mama aumenta com a idade.

Se sua idade  
atual é:

As chances de desenvolver câncer de 
mama nos próximos 10 anos é:

20 1 em 1,681

30 1 em 232

40 1 em 69

50 1 em 42

60 1 em 29

70 1 em 27

Ao longo da vida 
(até 85 anos de 
idade)

1 em 8

• ser mais jovem que 12 anos na primeira menstruação
• início da menopausa após 55 anos
•  uso de bebida alcohólica
• herança judaica Ashkenazi
• uso atual ou recente de pílulas anticoncepcionais
•  uso atual ou recente (por mais de 5 anos) de terapia 

com estrógeno ou estrógeno mais progesterona, 
hormônios pós-menopausa

•  estar acima do peso ou ganho de peso enquanto 
adulta (câncer de mama na pós-menopausa)

• não amamentar
• falta de exercício

Alguns fatores ligados a um risco 
mais baixo de câncer de mama:

• alcançar e manter uma peso saudável
• fazer exercício regularmente
• limitar o uso de álcool
•  evitar hormônios na menopausa contendo estrogênio 

e progesterona
• amamentar, se você puder
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Fatos sobre câncer de mama

Uma vez que as causas do câncer de mama não são ainda completamente conhecidas, existem muitos mitos sobre  
a doença.

Mito

Tenho apenas 35 anos. Câncer de mama 
ocorre apenas em mulheres mais velhas.

Mulheres com histórico familiar de  
câncer de mama tipicamente têm  

câncer de mama.

Se eu não tiver um gene mutado BRCA1 
ou BRCA2, não terei câncer de mama.

Mulheres com mais de um fator de risco 
tipicamente têm câncer de mama.

Você pode evitar o câncer de mama.

Se eu fizer uma mamografia a cada ano, 
serei exposta a muita radiação, e isto 

causará câncer.

Amamentar pode aumentar meu risco para 
câncer de mama.

Fato

Enquanto que o risco para câncer de mama aumenta com a idade, 
todas as mulheres estão em risco para ter câncer de mama.

Na verdade, a maioria das mulheres que têm câncer de mama não 
tem histórico familiar da doença. No entanto, uma mulher cuja 
mãe, irmã ou filha teve câncer de mama tem um risco aumentado. 
Ter um parente do sexo masculino com câncer de mama também 
pode aumentar seu risco.

Só porque você não tem os genes BRCA1 ou BRCA2 mutado, você 
ainda pode ter câncer de mama. Cerca de 90 a 95% das mulheres 
que têm câncer de mama na verdade não têm uma forma hereditária 
de câncer de mama, ou um gene mutável BRCA1 ou BRCA2.

A maioria das mulheres diagnosticadas com câncer de mama não 
tem fatores de risco conhecidos, exceto ser mulher e envelhecer.  
Todas as mulheres estão em risco.

Uma vez que as causas do câncer de mama não são ainda totalmente 
conhecidas, não há como preveni-lo. No entanto, fazendo escolhas 
de estilo de vida saudável pode reduzir o risco de câncer de mama. 
Para as mulheres com um alto risco de câncer de mama, os  
medicamentos tamoxifeno ou raloxifeno podem ajudar a reduzir  
o risco.

Acredita-se que o pequeno nível de radiação das mamografias é 
seguro, com os benefícios superando os riscos. 

Amamentação pode diminuir o risco de uma mulher de ter câncer 
de mama, especialmente o câncer de mama na pré-menopausa.

Para mais informações sobre fatores de risco, vá em www.komen.org/risk (em inglês)




