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O que é mastectomia profilática?

Uma mastectomia profilática (também chamada de 
mastectomia preventiva) reduz o risco de uma mulher 
para câncer de mama ao remover cirurgicamente as 
mamas mesmo antes do câncer ser encontrado. Depois 
de falar com um profissional da saúde, a mulher pode 
optar pela mastectomia profilática se ela:

 •  teve câncer em uma mama e quer diminuir as 
chances de ter câncer na outra mama

•  teve biópsia mostrando carcinoma lobular in situ 
(LCIS)

•  tem uma mutação genética que a torna mais  
provável de desenvolver câncer de mama

• um histórico familiar forte de câncer de mama

Seu médico pode falar com você sobre uma  
mastectomia profilática, mas sua decisão deve ser  
feita apenas após pesar todos os fatos. Como em 
qualquer cirurgia, você pode ou não ter efeitos  
colaterais. Por favor, consulte o Facts for Life de 
Cirurgia Mamária para mais informações.

Opções após a cirurgia

Após uma mastectomia profilática, a mulher pode 
optar pela reconstrução mamária. A reconstrução 
envolve cirurgia plástica para restaurar a aparência e 
formato de uma mama depois que ela foi removida. Se 
você está interessada na reconstrução, peça ao seu 
médico mais informações. Procure por várias opiniões 
sobre as opções de cirurgia plástica e informe seu 
médico qual você prefere.

Não há necessidade de pressa

As decisões sobre qualquer cirurgia podem ser 
difíceis. Tome tempo para reunir informações, 
falar com seu médico, buscar por uma segunda 
opinião e discutir suas opções com a família e 
amigos. Se você tem histórico familiar de câncer 
de mama, converse com seu médico sobre  
aconselhamento genético. O exame genético irá 
mostrar se você tem ou não uma mutação no 
gene que pode aumentar seu risco para câncer de 
mama. Ter esta informação pode lhe ajudar a 
tomar uma decisão informada. A melhor decisão 
é aquela que é bem pensada e aquela com a qual 
você está confortável, não aquela apressada.
Converse com seu médico sobre se você deveria 
tomar um medicamento que possa diminuir  
suas chances de desenvolver um câncer de  
mama, como tamoxifeno ou raloxifeno e  
sobre participar de estudos de prevenção do 
câncer de mama.

Questões de Assistência Médica

Algumas empresas de Seguro Saúde/Assistência  
Médica privada acham que uma mastectomia  
profilática é desnecessária. Se sua companhia de 
seguro saúde lhe dá problemas sobre sua decisão,  
peça ao seu médico ou a outro membro da sua equipe 
de cuidados à saúde para entrar em contato com eles. 
Seu médico explicará, com evidências médicas, as 
razões pelas quais esta cirurgia é necessária para você.



Recursos

Muitos hospitais têm ou podem lhe indicar programas 
de câncer ou grupos de apoio na sua área. Você 
também pode contatar estas organizações para mais 
informações:

Susan G. Komen for the Cure® (em inglês)
1-877 GO KOMEN (1-877-465-6636)
www.komen.org

American Cancer Society (em inglês)
1-800-ACS-2345
www.cancer.org

Breast Cancer™ Network of Strengh (em inglês e 
espanhol)
1-800-221-2141 (English) or
1-800-986-9505 (Spanish)
www.networkofstrengh.org

CancerCare® (em inglês)
1-800-813-HOPE (4673)
www.cancercare.org

Patient Advocate Foundation (em inglês)
1-800-532-5274
www.patientadvocate.org

Facts for Life relacionados  nesta série:

• Reconstrução Mamária e Próteses

• Cirurgia Mamária

• Sexualidade e Intimidade

Ainda estou em risco para câncer 
de mama após a mastectomia 
profilática?

A resposta é sim. Embora isto reduza significati-
vamente suas chances de desenvolver câncer de 
mama, não é uma garantia. É quase impossível 
remover todo o tecido mamário. Embora seja 
improvável, o câncer ainda pode se desenvolver 
no tecido que foi deixado na parede torácica ou 
na região da axila.

É por isso que é importante agendar consultas de 
acompanhamento e exames das mamas após a 
cirurgia, para se certificar que qualquer câncer de 
mama seja pego prematuramente.

Decisões sobre qualquer cirurgia podem ser difíceis e 

complexas. A melhor decisão é aquela que é bem pensada 

e que você se sente confortável.
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