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O que causa o câncer de mama? 

Vamos começar pelo início. O Câncer não possui uma causa exata, existem alguns fatores de risco 
que podem propiciar o aparecimento do câncer de mama, ou seja é uma doença multifatorial.  Os 
fatores são separados em modificáveis ou não-modificáveis. 

Exemplos do que são fatores modificáveis:  obesidade, consumo excessivo de álcool, sedentarismo, 
tornar-se mãe tardiamente, não amamentar, uso de método contraceptivo hormonal* e alguns tipos 
de terapia de reposição hormonal.  

Os fatores não modificáveis são: sexo feminino, idade, etnia, mamas densas, predisposição 
hereditária (mutações genéticas, sobretudo dos genes BRCA1, BRCA2, p53 e PTEN) e radioterapia 
torácica em idade precoce.      

* quanto aos anticoncepcionais:  todo o hormonal tem um discreto aumento de risco (tanto orais e 
injeção, adesivos, anéis, DIU hormonal). Mesmo assim, acho que precisamos de cuidado par colocar 
como fator de risco porque, apesar de aumentar o risco do câncer de mama, é um fator protetor 
para outros tipos de neoplasia maligna, alguns até com pior prognóstico como câncer de ovário, 
câncer de endométrio, câncer de intestino.   

Quais são os exames que devo fazer para saber se tenho um câncer de mama? 

O único exame indicado para o rastreamento do câncer de mama é a mamografia anual nas pacientes 
acima de 40 anos.  Exames como Ultrassonografia e Ressonância Magnética das mamas, podem ser 
necessários em condições especificas.  

Tais exames de imagem, podem apontar alterações suspeitas, mas qualquer lesão que seja altamente 
suspeita apena pode ter seu diagnóstico confirmado com biópsia, preferencialmente uma biópsia de 
fragmento*.  

*Tipos de Biópsia de Fragmento: Core biopsia ou a mamotomia. 

Como posso descobrir o câncer ainda precoce? 

Fazendo exames de rotina anualmente ou conforme orientação médica, conhecendo o seu corpo e 
os sinais de alerta.  

Existe algum exame de sangue que identifique o câncer de mama? 

Não, ainda não existe um marcador tumoral que deva ser usado para o diagnóstico do câncer de 
mama.  O ca 15-3, é um marcador tumoral que deve usado somente para o seguimento das pacientes 
com câncer de mama localmente avançado ou metastático já diagnosticado por outros métodos. 

O que significa rastrear?? 

Investigar, procurar alguma anormalidade, se tratando de câncer o objetivo é encontrar algo 
precocemente (bem no começo).  
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O que eu posso fazer para não ter câncer de mama? 

Hábitos alimentares saudáveis, práticas de exercícios físicos regularmente, evitar o uso excessivo de 
álcool e uso de algumas terapias hormonais podem ser meios de minimizar os riscos de desenvolver 
um câncer de mama. Porém como a neoplasia é gerado por uma mutação de um gene não é possível 
prevenir 100% as chances de não ter um câncer de mama. 

Algumas mulheres, que têm histórico familiar (mãe, irmã e filha) podem conversar com seu médico 
para pensar em fazer a investigação genética e descobrir se tem uma mutação que aumenta a chance 
de desenvolvimento da doença e a partir disso tomar algumas práticas para se prevenir. 

Onde posso fazer minha mamografia? Indicação de locais para fazer mamografia SUS, particular e 
plano de saúde? 

Sou do Plano - Na rede privada (Plano de Saúde) é necessário verificar juntamente com o convênio 
a rede credenciada disponível para plano e categoria, sugiro que você pesquise nos canais de 
atendimento de seu convênio.   

Sou do SUS - No SUS o ideal é comparecer à UBS mais próxima com RG, cartão do SUS e últimos 
exames, relatar (caso tenha suspeita) no setor de acolhimento e pedir encaminhamento para o 
exame e consulta com especialista. 

Fiz o autoexame e senti um nódulo na mama, o que fazer? 

Em primeiro lugar, fique calma.  O exame mamário pode identificar alterações não específicas e nem 
todo nódulo na mama, significa câncer. 

O período ideal para a realização do exame para as pacientes que ainda menstruam é logo após o 
término da menstruarão, quando as mamas estão mais "desinchadas", diminuindo a identificação de 
falsos "nódulos". De qualquer forma, não fique com dúvida... procure o seu ginecologista, 
mastologista ou o médico do Posto para que ele avalie e lhe peça os exames necessários. 

Se você for do SUS - Uma opção é passar no setor de acolhimento da UBS para que a enfermeira 
passe as devidas orientações. 

Com quantos anos devo fazer mamografia? 

A mamografia é recomendada a partir dos 40 anos.  

Tenho 35 anos e quero fazer a mamografia, posso? 

A partir dos 40 anos você deve fazer o exame anualmente ou antes se tiver risco elevado como 
histórico familiar (mãe, filha ou irmã). 

Sugerimos conversar com seu médico sobre os seus riscos e ele decidirá pelos exames investigativos 
adequados. 

Minha mãe tem câncer de mama, com quantos anos devo começar o rastreamento? 
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O fato de ter um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com câncer de mama só é relevante 
quando a idade do diagnóstico do câncer deste familiar acontece antes dos 50 anos de idade ou 
quando há outros fatores de alto risco para mutação familiar (como câncer com perfil triplo negativo 
ou presença de outros cânceres associados com mutação genética em outros membros da família).  

É importante contar a história de parentes com câncer para o seu médico para que seja avaliada a 
necessidade de iniciar o seu rastreamento mais cedo. Se identificado que você apresenta um alto 
risco para câncer de mama, o ideal é que o seguimento seja feito por um especialista (mastologista) 
e pode ser que o seguimento precise ser iniciado a partir dos 25 anos.  

Minha mãe faleceu de câncer de mama, o que devo fazer para me cuidar? Eu tenho chance de ter 
também? 

Nem todos os cânceres são hereditários, então não precisa entrar em pânico por isso. Mas é indicado 
que você faça o acompanhamento com um médico e relate para ele a história de sua mãe. Menos de 
10% dos casos de câncer de mama são hereditários, mas de toda a forma, seu médico irá te 
acompanhar bem de perto para se por acaso você tiver, que seja detectado precocemente. Para isso 
ele irá te examinar e pedir exames investigativos. 

Como posso prevenir o câncer de mama? 

É muito importante que você siga 4 passos de autocuidado com sua saúde:  

1- Conheça seu risco - Converse com seus familiares para saber se existe histórico de câncer em 
parentes próximos. Cuide também para ter hábitos saudáveis e assim reduzir os riscos que 
são controláveis.  

2- Mantenha sua saúde em dia - Vá ao ginecologista anualmente e na consulta faça o exame 
clínico das mamas (peça ao seu médico caso ele não o faça), faça a mamografia anualmente 
a partir dos 40 anos de idade ou quando for indicado por seu médico se antes dessa idade. 

3- Conheça seu corpo e os sinais de alerta – Como conhecer sua mama? - Conheça a aparência 
das suas mamas, saiba qual a consistência das suas mamas, toque, olhe e saiba o que é normal 
para você e fique atenta caso perceba algum sinal de alerta. 

4- Adote hábitos de vida saudáveis:  

a. Faça exercício regularmente;  

b. Controle seu peso; 

c. Alimente-se bem; 

d. Limite o consumo de álcool; 

e. Não fume; 

f. Pense sobre a utilização de hormônios; 

g. Amamente se possível; 
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h. Cuide de seu emocional. 

 

Se eu fizer mamografia todo ano, aumenta o risco de ter câncer de mama por causa da radiação? 

Isso é um mito. O risco associado à exposição à radiação é mínimo, principalmente quando 
comparado com o benefício obtido. 

Tenho calcificação na mama, pode virar câncer? 

Não existe uma resposta fechada para isso. As microcalcificações são achadas comuns na mamografia 
e o grau de suspeita depende de diversos fatores, como forma e distribuição. As calcificações com 
características suspeitas precisam ser investigadas com biópsia e podem ser manifestação do câncer 
de mama (muitas vezes em estádio inicial) ou de lesões que tem potencial para evoluir para um 
câncer de mama caso não tratadas.  

Tenho um cisto na mama, pode virar câncer? 

Em geral, os cistos representam uma alteração mamária benigna, e não necessitam de cuidados 
específicos, porém poderá ser realizado uma punção, se caso houver dor ou desconforto. De 
qualquer forma, é importante que você seja acompanhada por um especialista. 

* Cistos mamários, diferentes dos ovarianos, na maioria das vezes não tem relação com o período 
menstrual, o edema do tecido glandular e a dor mamária tem, sim relação com a variação hormonal 
de acordo com o período do ciclo. 

Sinto dores na mama, pode ser câncer? 

A dor mamária, ou mastalgia, é uma queixa muito comum e raramente está associada ao câncer de 
mama.  

Alterações hormonais representam a principal causa de dor na mama, assim como cistos, dilatação 
dos ductos e dor muscular ou nos nervos da região do tórax. 

A dor mamária merece atenção especial quando associada a mudanças da cor da mama, nódulo, 
alterações na pele ou na consistência da mama.  

Qual o exame indicado para rastrear câncer em mulheres abaixo de 40 anos? 

Consultas periódicas ao seu ginecologista e lembrando que durante a consulta o seu médico precisa 
realizar o exame clínico das mamas (que é quando ele examina a sua mama) e você também pode se 
tocar. Havendo necessidade ou dependendo do histórico familiar o médico solicitará exames, tais 
como: a Ressonância Magnética, Mamografia e/ou Ultrassonografia. 

Qual o exame indicado para eu saber se tenho câncer de mama? Ou para evitar? 

Nenhum exame EVITA o câncer de mama.  Os chamados exames de rastreamento são indicados para 
diagnosticar o câncer de mama em estádios iniciais, quando a taxa de cura é extremamente alta.  



4 

 

O único exame preconizado para o rastreamento do câncer de mama é a mamografia anual nas 
pacientes acima de 40 anos.  Exames como Ultrassonografia e Ressonância Magnética das mamas, 
podem ser necessários em condições especificas.  

Tais exames de imagem, podem apontar alterações suspeitas, mas qualquer lesão com alta suspeição 
deve ter seu diagnóstico confirmado com biópsia, preferencialmente uma biópsia de fragmento. 

Homem pode ter câncer de mama? 

Sim, porém é menos comum, pois a mama masculina é menos desenvolvida do que a feminina e 
possui menos hormônios femininos que causam o crescimento das células da mama. O esperado é 1 
homem para 100 mulheres com câncer de mama.  

 Qual exame o homem precisa fazer para diagnosticar o câncer de mama? 

O paciente que apresenta algum sinal ou sintoma (sobretudo nódulo mamário) deve procurar um 
especialista para avaliação. Caso se confirme que a alteração é suspeita, o mastologista solicitará a 
mamografia e a biópsia para confirmação do resultado.  

Tenho a mama muito pequena, preciso fazer mamografia? 

Sim, independentemente do tamanho da mama é necessário que a mulher faça a mamografia 
anualmente após 40 anos de idade ou conforme indicação médica. 

Tenho prótese estética na mama, a mamografia é eficaz neste caso? 

Sim, a mamografia é eficaz mesmo em pacientes com próteses mamárias. Pacientes com próteses 
precisam fazer incidências mamográficas complementares (além das duas convencionais), com o 
deslocamento da prótese, para melhor estudo da glândula mamária.  Se houver necessidade é 
possível que o médico solicite uma Ultrassonografia complementar. 

 Meu mamilo está invertendo, pode ser câncer? 

A inversão do mamilo PODE SER um sinal associado ao câncer de mama, sobretudo se ocorre em 
uma única mama. Mas é importante lembrar que essa inversão pode também acontecer somente 
por alterações anatômicas nas mulheres no pós menopausa. Assim sendo, fique atenta para este 
sinal e procure a avaliação de um especialista para uma avaliação mais cuidadosa. 

 Está saindo secreção da minha mama, pode ser câncer? 

A saída de secreção da mama é um quadro extremamente comum e na grande maioria dos casos 
benigna e dos mamilos não é recomendada para pesquisa dessa saída de secreção.  

Quando a saída de secreção do mamilo é considerada suspeita?  

   -  Quando acontece de maneira ESPONTÂNEA (sem apertar) 

   - Tem cor de sangue (vivo, não marrom) ou transparente, 

   - Acontece em uma única mama  



5 

 

Em caso de secreção suspeita, ou se estiver preocupada, procure um especialista.  

A pele da mama está descamando, pode ser câncer? 

A descamação cutânea está associada a alterações benignas de pele (dermatites) na grande maioria 
dos casos, mas em alguns casos, PODE estar associado ao câncer de mama.  Assim, é necessária a 
avaliação de um especialista para a investigação adequada. 

Tenho um nódulo na axila pode ser câncer de mama? 

Os linfonodos (gânglios) axilares são órgãos responsáveis pela defesa do corpo, principalmente as 
mamas e membros superiores.  Diversos quadros de infecção (como viroses, foliculite ou pelos 
encravados, unhas encravadas, machucados nas mãos) podem causar o aumento dos linfonodos 
axilares.  O câncer de mama, assim como outras neoplasias, pode enviar células de malignas para os 
gânglios axilares, também causando nódulos. Assim, se notar alguma alteração ou nódulo nas axilas, 
tenha em mente que pode não ser um câncer de mama, mas procure um especialista para que avalie 
se é necessário prosseguir a investigação. 

Tive câncer de ovário e tenho mutações nos genes BRCA 1 e BRCA2, o que posso fazer? 

Você deve fazer uma investigação periódica juntamente com o médico que fará exames que poderão 
diagnosticar precocemente caso um outro câncer apareça. 

Será necessário você se cuidar de uma forma bem monitorada. 

  

Tive câncer de colo de útero, tem alguma relação com câncer de mama? 

Não. O câncer de colo de útero é causado por algumas formas do vírus HPV e não é associado à 
nenhuma condição hereditária, não tendo relação com câncer de mama. 

Câncer de mama é hereditário? 

Nem todo câncer de mama é hereditário. Menos de 10% dos casos são ligados à hereditariedade. A 
principal síndrome hereditária para câncer de mama é causada por mutações no gene BRCA1 ou 
BRCA2. Em células normais, esses genes previnem o câncer, criando proteínas que evitam que as 
células cresçam anormalmente. Se você tiver casos de câncer em parentes de primeiro grau (irmãos, 
mãe, pai ou filhos), ou em diversos parentes de segundo e/ou terceiro grau (tios, avós e primos) é 
importante que você procure um especialista que, de acordo com o seu histórico familiar 
determinará se você apresenta um risco aumentado para algum tipo de câncer e indicará que você 
faça um acompanhamento e rastreamento desde os 30 anos de idade (ou antes), se necessário. 

Como fazer o teste genético? 

Cada caso é um caso, cabe ao médico avaliar e identificar se há necessidade da solicitação de um 
teste genético. Via de regra, esses exames são solicitados apenas em casos de pessoas com histórico 
de câncer familiar. 
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Existem alguns tipos de exames genéticos para mama, o mais conhecido é o BRCA1 e BRCA2: Ex: Caso 
da Angelina Jolie, onde foi realizado os exames e com a confirmação foi possível ela tomar medidas 
preventivas. 

Converse com seu médico a respeito! 

 Levei uma pancada na mama, apareceu um nódulo é câncer? 

A batida pode formar uma massa, que, em exames rotineiros, se assemelha a um tumor, mas é 
benigno. Outra coisa comum é que, a partir do trauma, a preocupação da pessoa aumente e, por 
meio do toque mais frequente ou outro exame, ela possa descobrir um nódulo que já estava presente 
em seu corpo. 

Caso isso aconteça, é importante que você busque avaliação médica urgente. 

Posso fazer só o autoexame das mamas? 

Não, pois o autoexame pode detectar o câncer já num estágio mais avançado. O ideal é fazer o 
autoexame com o acompanhamento médico com a mamografia anualmente. De qualquer forma, 
conhecer seu corpo e principalmente sua mama é fundamental para estar atenta a qualquer 
mudança e assim procurar ajuda médica. Os exames e consultas de rotina também são muito 
importantes para que você acompanhe sua saúde e possa detectar precocemente um possível 
câncer. 

  

Quais são os sintomas do câncer de mama? 

São possíveis sinais e sintomas: Bico de seio invertido, descamação da pele da aréola, pele com 
aspecto de casca de laranja, vermelhidão na mama, massa estranha que difere do restante do seio. 
Caso você tenha algum desses sintomas, é necessário consultar o seu médico, para que haja uma 
investigação com exames para ter certeza do seu diagnóstico e o tratamento mais adequado. 

Quando devo fazer o autoexame da mama? 

Você pode observar e tocar a sua mama todos os meses, de preferência depois da menstruação, 
quando o seio está menos inchado. 

Faço reposição hormonal, corro o risco de ter câncer de mama? 

A terapia de reposição hormonal pode ser muito importante para algumas mulheres que enfrentam 
sintomas de menopausa com grande prejuízo da qualidade de vida. Existem vários tipos de reposição 
hormonal e ALGUNS TIPOS, sobretudo quando iniciados mais de 5 anos após a menopausa, podem 
causar aumento do risco para câncer de mama. É importante que os antecedentes pessoais e 
familiares, bem como a qualidade de vida sejam muito bem avaliados para indicar a melhor maneira 
de enfrentar os sintomas da menopausa. É muito importante que pacientes em uso de reposição 
hormonal mantenham seus exames para rastreamento do câncer de mama. 
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Não consigo agendar consulta com o médico do posto, como poderia conseguir encaminhamento 
para fazer uma mamografia? (Enfermeira estão habilitadas para prescrever a mamografia?) 

É uma prática comum no SUS que as enfermeiras ou outras profissionais das Unidades Básicas ou 
Postos de Saúde consigam fazer a solicitação da mamografia para as pacientes diante da grande 
procura e tempo de espera para atendimento com os médicos especialistas. Então é possível sim. 

Meu exame deu Bi – RADS x, o encaminhamento dado pelo meu médico está correto no meu caso? 

  BI-
RADS 

Categoria Seguimento Proposto 

  

0 

Indica necessidade de imagens 

adicionais 

Imagens adicionais (complementos de Mamografia, 

 Ou Ultrassonografia) 

1 Negativa: sem anormalidades Seguimento anual 

2 Benigno:  achados normais da 
mama, cicatrizes ou próteses 
de silicone 

Seguimento anual 

3 Provavelmente benigno Mamografia ou ultrassonografia em 6 meses 

4 Alteração suspeita, com 
possibilidade de malignidade 

Necessita biópsia 

5 Altamente suspeito para 
malignidade 

Necessita biópsia  

6 Sabidamente maligno (exame 
realizado para melhor estudar 
uma lesão que  

Já tem diagnóstico de câncer) 

Tratamento adequado 

  

Sou deficiente física e quero fazer minha mamografia? Onde posso fazer? 

Qualquer lugar faz mamografia em deficientes físicos? 

O aparelho que realiza o exame é adaptável e pode baixar, então sim, em geral os aparelhos 
conseguem fazer o exame em pacientes com alguma deficiência física também. 
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Tenho menos de 30 anos, posso fazer mamografia? (ESSA INFO VALE PARA QQ MULHER COM 
MENOS DE 39 ANOS) 

Nesse caso é importante que você saiba se tem história familiar de câncer de mama e ou se tiver 
percebido algo de errado em sua mama e aí deve procurar o seu ginecologista ou ir até a UBS mais 
próxima de sua casa e passar com o médico para explicar seu histórico. Caso você não tenha 
nenhuma dessas duas questões não é recomendado que você faça a mamografia antes dos 40 anos. 

Tenho a mama muito pequena, preciso fazer mamografia? 

Sim, independentemente do tamanho da mama é necessário que a mulher faça a mamografia 
anualmente após 40 anos de idade ou conforme indicação médica. 

O que é histórico familiar? 

Histórico familiar corresponde aos antecedentes de câncer da sua família.  E aqui falamos de todos 
os tipos de câncer, não somente o câncer de mama, já que outros tipos de câncer também podem 
estar associados a síndromes genéticas que aumentam o risco para neoplasias.  A história dos 
parentes de primeiro grau (pais, irmãos e filhos) é a mais importante, mas também precisamos 
considerar parentes de segundo e terceiro graus (tios, avós, primos, sobrinhos), sobretudo quando é 
uma família que apresenta muitos casos de câncer. 

Trauma emocional causa câncer? 

Até o momento, não existem estudos científicos que comprovem que o trauma emocional possa 
causar câncer, mas sabemos que a depressão, (um quadro depressivo crônico) podem causar um 
desequilíbrio do funcionamento do corpo, inclusive gerando queda de imunidade o que pode ser um 
gatilho para o surgimento de um câncer e outras doenças. De qualquer forma, cuidar da saúde 
emocional e aprender a gerenciar o estresse é muito importante. 

Estou tratando o câncer de mama, será meu tratamento está adequado? 

Não temos como responder essa questão. Não conhecemos sua história e detalhes do seu 
diagnóstico e tratamento. Esse programa não esclarece esse tipo de dúvida e recomendamos que 
caso não esteja segura com seu médico, que converse com ele e ou procure uma segunda opinião 
médica. Faça para ele todas as perguntas em relação e seu diagnóstico. 

É importante que você saiba que o câncer de mama não é uma única doença, depende do tipo de 
câncer de mama, da extensão na mama, se atingiu ou não os linfonodos axilares e eventualmente 
outros órgãos. Assim, o tratamento recebido por uma pessoa conhecida pode não ser o mesmo que 
será mais indicado no seu caso. Seu tratamento será feito por etapas, que PODEM incluir cirurgia, 
quimioterapia, tratamento com remédios tomados via oral e radioterapia, de acordo com estas 
características específicas da sua doença.  É importante que você conheça direitinho seu caso, bem 
como cada um dos tipos de tratamento que lhe forem indicados.  Ter a opinião de especialistas 
(mastologista e oncologista) é de fundamental importância nessa fase. 

No resultado da minha biopsia deu Adenocarcinoma In situ? O que isso significa? 
Calma, quando é o seu retorno com seu médico? Você agora precisa levar o resultado para ele para 
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entender o que é e quais são os próximos passos. Na sua próxima consulta faz já uma lista com 
todas as suas dúvidas e conversa bastante com seu médico para entender direito o que está 
acontecendo.  

Estou com câncer de mama, e agora? 

Eu imagino o quanto você está amedrontada, afinal, é uma situação nova, mas fica calma e me explica 
como é que está funcionando esse período de diagnóstico. O seu atendimento é via SUS ou via 
Convênio? O importante agora é que você esteja muito atenta a tudo. 

É importante que você saiba que o câncer de mama não é uma única doença, depende do tipo de 
câncer de mama, da extensão na mama, se atingiu ou não os linfonodos axilares e eventualmente 
outros órgãos. Assim, o tratamento recebido por uma pessoa conhecida pode não ser o mesmo que 
será mais indicado no seu caso. Seu tratamento será feito por etapas, que PODEM incluir cirurgia, 
quimioterapia, tratamento com remédios tomados via oral e radioterapia, de acordo com estas 
características específicas da sua doença.  É importante que você conheça direitinho seu caso, bem 
como cada um dos tipos de tratamento que lhe forem indicados.  Ter a opinião de especialistas 
(mastologista e oncologista) é de fundamental importância nessa fase 

Tenho uma conhecida que está com câncer de mama e até agora o tratamento não começou, isso 
está certo? Como podemos ajudá-la? 

Há quanto tempo a sua conhecida recebeu o diagnóstico? No Brasil nós temos uma Lei que garante 
que o paciente receba o tratamento pelo SUS em no máximo 60 dias a partir da data de diagnóstico 
apresentada na Biópsia. Isso é muito importante para que ela lute pelo tratamento dela e você pode 
informá-la sobre isso. Podemos tentar ajudá-la se você quiser. De qualquer forma, caso o diagnóstico 
dela tenha sido em um prazo maior que este dos 60 dias, isso significa que a Lei foi descumprida e 
ela deve abrir uma reclamação no posto de saúde oficialmente (por escrito) anexando a lei dos 60 
dias. Caso essa resposta não resolva o caso dela, ela pode recorrer à justiça para que consiga o 
tratamento.  

Tenho uma vizinha com câncer de mama, como posso ajudá-la? 

Este é um momento de muitas dúvidas e medos para a grande maioria das pessoas que são 

diagnosticadas com um câncer. Agora, o mais importante é que ela saiba o que ela tem e quais serão 

os próximos passos de tratamento. Você pode ajudá-la com as dúvidas que ela possa ter, estando 

próxima e dividindo este momento com ela e muitas vezes, falando sobre outros assuntos. É também, 

muito importante que ela procure informações de qualidade sobre o que ela está vivendo. E se 

informar para ser parte de todas as decisões do tratamento dela é superimportante.  

Meu médico não examina as minhas mamas, o que eu posso fazer? 

Você precisa inicialmente pedir para que o médico examine sua mama – isso é muito importante e é 
um protocolo que o médico deve seguir em sua consulta, você pode pedir para que ele o faça. Caso 
ele ainda assim não examinar você precisa reclamar para a assistente social do local em que você 
está se consultando. É bem importante ter alguém acompanhando você na consulta.  
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Além da mamografia, quais exames devo fazer para cuidar da minha saúde? 

Manter todos seus exames e consultas médicas em dia, ter hábitos saudáveis como: fazer exercícios 
físicos regularmente, alimentação equilibrada, manter seu peso dentro da faixa saudável, evitar o 
consumo de álcool e cigarro são cuidados importantes para todas as pessoas e com certeza ajudam 
você a diminuir o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer e outras doenças.  

  

Estou acima do peso, isso pode aumentar a minha chance de ter câncer de mama? 

O fato que estar acima do peso é um dos fatores “controláveis’’ que podem SIM contribuir para o 
desenvolvimento do câncer de mama. Além do controle de peso, é importante você se conhecer e 
ter hábitos saudáveis, sobretudo manter uma alimentação equilibrada (com maior ingestão de 
alimentos não processados, como grãos, vegetais e frutas, evitar o uso excessivo de alimentos riscos 
em açúcares e gorduras) e praticar regularmente de atividade física. Se cuide, isso é muito 
importante!  

Sou fumante, tenho risco de câncer de mama? 

Os estudos atuais são conflitantes em confirmar a relação do tabagismo com o câncer de mama 
(alguns mostrando a associação e outros, não). Porém, existem estudos que comprovam o 
desenvolvimento de outros tipos de câncer como o de pulmão, por exemplo e outros problemas de 
saúde ocasionados pelo tabagismo, então o ideal é que você procure ajuda e pare de fumar.  

Eu bebo, tenho risco de desenvolver câncer de mama? 

Mesmo o consumo de poucos drinques por semana está associado a um risco aumentado de câncer 

de mama em mulheres. O álcool pode afetar os níveis de estrogênio, o que pode explicar parte do 

aumento desse risco. Beber menos álcool pode ser uma forma importante para muitas mulheres a 

reduzirem o risco de câncer de mama. 

Tomo pílula, isso aumenta a chance de eu ter um câncer? 

5Em alguns casos, o uso prolongado de terapias hormonais pode aumentar DISCRETAMENTE o risco 

do desenvolvimento do câncer de mama. Mas isso depende muito de paciente para paciente e de 

muitas outras questões. Além disso, a pílula (ou outros contraceptivos hormonais) pode representar 

um fator PROTETOR para outros tipos de canceres (como câncer de ovários, intestino e endométrio). 

Se você tem esta dúvida, converse com seu médico a indicação de utilização da pílula para o seu caso. 

Estou grávida, posso fazer mamografia? 

Você pode sim fazer a mamografia durante o período gestacional. A quantidade de radiação 
necessária para a realização da mamografia é restrita as mamas e não se espalha para o resto do 
corpo.  Além do mais é colocado um avental de chumbo sobre a parte inferior do abdome para evitar 
que a radiação atinja o útero. 



11 

 

 O uso do desodorante antitranspirante aumenta o risco de câncer de mama 

Não existe nenhuma comprovação que haja aumento de risco de câncer de mama entre mulheres 
que usam desodorante antitranspirante. Estudos mostram também que o risco também não cresce 
entre as mulheres que utilizam lâmina antes de aplicar o desodorante. Você está com seus exames e 
consulta com o ginecologista em dia? Esse é um cuidado muito importante para você ter com a sua 
saúde.  

Ouvi dizer que usar sutiã preto aumenta a chance de eu ter um câncer de mama, é verdade?  

Não existe nenhum estudo que comprove a relação entre o câncer de mama e o uso do sutiã preto. 
Você está com seus exames e consulta com o ginecologista em dia? Esse é um cuidado muito 
importante para você ter com a sua saúde.  

O uso de sutiã com aro pode me fazer ter câncer de mama?  

Isso é uma fake News.  Não existe nenhum estudo que comprove a relação entre o câncer de mama 
e o uso do sutiã com aro. Você está com seus exames e consulta com o ginecologista em dia? Esse é 
um cuidado muito importante para você ter com a sua saúde.  

Preciso cobrir a tireoide para fazer a mamografia? 

Não existe nenhum estudo que comprove que o aparecimento de câncer de tireoide devido a 
radiação propagada pelo equipamento de mamografia, por isso, não existe a necessidade de cobrir 
a tireoide para realização do exame. 

Conheço uma pessoa que toma fosfoetanolamina para câncer, é verdade que ela cure a doença?  

Olá. Na verdade, a fosfoetanolamina é um medicamento que não tem comprovação científica e os 
estudos realizados não foram eficazes. Sua conhecida continuou o tratamento tradicional? Isso é 
muito importante. Ela deve também conversar com o médico sobre o assunto. O que acha de sugerir 
isso para ela?  

 


