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Os homens têm câncer de mama?

O câncer de mama em homens é raro, mas acontece. 
Afinal, os homens também têm tecido mamário.  
A proporção geral de câncer de mama em mulheres 
para homens nos EUA é de 100 para 1.1 Embora 
pareça um número pequeno, isto significa que  
aproximadamente 1.910 homens serão diagnosticados 
nos EUA em 2009.1 

Sintomas comuns do câncer de mama masculino. 
• um caroço na área do tórax
• retração da pele
• alterações no mamilo

Devido ao fato do câncer de mama ser mais comum 
em mulheres, muitos homens nem percebem que 
podem desenvolver esta doença. Isto pode retardar  
o diagnóstico e como resultado, alguns cânceres não 
são percebidos até que estes tenham progredido a  
um estágio tardio. No entanto, quando o câncer é 
diagnosticado no mesmo estágio entre homens e 
mulheres, as taxas de sobrevida são semelhantes. 
Devido ao fato da mama masculina ser bem menor do 
que a mama feminina, é mais provável que a doença  

se espalhe até a parede torácica. Por este motivo, é 
importante diagnosticar o câncer precocemente para 
um tratamento bem sucedido. Consulte seu médico 
imediatamente se você apresentar quaisquer caroços 
ou alterações em sua área torácica. 

1 American Cancer Society, Cancer Facts & Figures 2009

Um risco masculino

Fatores conhecidos que aumentam seu risco de câncer de mama incluem:

•  uma condição genética tal como síndrome de Klinefelter’s que é associada com níveis elevados de estrogênio

• familiares (homens ou mulheres) com câncer de mama, especialmente com uma mutação BRCA2 

• distúrbios hepáticos crônicos, alcoolismo e obesidade

• envelhecimento



Como saber se tenho câncer  
de mama?

Os passos utilizados para diagnosticar o câncer de 
mama em homens incluem um histórico médico 
completo, exames clínicos da mama, mamografia e 
biopsia. 

Os tipos de câncer de mama diagnosticados em  
homens são os mesmos que aqueles diagnosticados  
em mulheres, assim como os estágios e padrões de 
como a doença se espalha. Consequentemente, os 
tratamentos para câncer de mama em homens são os 
mesmos que para mulheres. Geralmente envolve 
alguma combinação de cirurgia, quimioterapia,  
radioterapia ou terapia de hormônio. O tratamento 
principal para o câncer de mama masculino é a  
mastectomia. 

A mastectomia é um procedimento cirúrgico  
para remover a mama com o tumor cancerígeno. 
Lumpectomia (também conhecida como cirurgia de 
conservação da mama) é raramente utilizada devido 
ao tamanho pequeno da mama masculina. Alguns 
homens podem fazer radioterapia após a cirurgia. 
Visto que a maioria dos cânceres de mama masculinos 
são positivos para receptores hormonais, tamoxifeno 
normalmente é a primeira terapia de medicamento 
hormonal utilizada. Dependendo do estágio do câncer 
de mama, quimioterapia pode ser dada antes do início 
da terapia hormonal. 

Facts for Life realacionados:

• Detecção do Câncer de Mama

• Cirurgia Mamária

• Opções de Tratamento – Uma Visão Geral

Facts for Life é uma série de publicações desenvolvida pela fundação Susan G. Komen For the Cure – www.komen.org
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Brasil pelo Instituto Espaço de Vida – www.espacodevida.info – 2009/2010

Fazendo as perguntas certas 

Quando diagnosticado pela primeira vez com 
câncer de mama, muitos homens ficam em 
choque. Afinal, o câncer de mama é uma doença 
das mulheres, certo? Nem sempre. Não deixe a 
surpresa do diagnóstico lhe distrair da seriedade 
desta doença. É muito importante que você 
pergunte e junte o maior número de informações 
que você conseguir a fim de tomar decisões com 
conhecimento de causa sobre seu tratamento. 
Aqui estão algumas perguntas a serem feitas para 
seu médico: 

1.  Que tipo de câncer de mama eu tenho?  
É não invasivo (células cancerígenas ainda 
dentro da área na qual o câncer começou e 
não se espalhou para tecidos vizinhos) ou 
invasivo (o câncer se espalhou pra tecido 
mamário vizinho)?

2. Qual é o estágio do meu câncer? 

3.  Quais tratamentos são apropriados para meu 
tipo de câncer? Qual você recomenda e por quê?

4.  Como posso me preparar para o tratamento? 
Quais efeitos colaterais devo esperar? O que 
devo relatar a você?

5. Qual o meu prognóstico (resultado esperado)?


