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RESUMO 

 

Diferente de outras partes do corpo, os seios são vistos de várias formas distintas. 
Como sinal de feminilidade, órgão de amamentação, eles são, simultaneamente, 
fonte de desejo, inspiração e ternura. Na privacidade, inclui-se à sexualidade e ao 
prazer, quando expostos abertamente, podem transmitir ousadia e protesto ou ter 
como finalidade a sensualidade ou estratégia de marketing. No entanto, a glândula 
mamária também pode adoecer. A doença que mais acomete essa glândula é o 
câncer, sendo assim alvo de grande preocupação por ser a principal causa de óbitos 
por câncer em mulheres no Brasil. Atualmente a neoplasia mamária possui um bom 
prognóstico, especialmente se for diagnosticada e tratada precocemente. Entretanto, 
apesar de incontáveis programas criados que tem como objetivo o controle desta 
doença, ela continua com seus índices de mortalidade bem elevados. Partindo deste 
ponto de vista, este trabalho tem como objetivo pontuar os fatores de riscos 
associados a esta neoplasia e abordar os principais meios de detecção precoce.   
 

Palavras-chave: Câncer de mama; Fatores de riscos; Detecção precoce;  
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ABSTRACT 

Unlike other of the body, the breasts are seen in many different ways. As a sign of 
femininity, a breastfeeding organ, they are simultaneously a source of desire, 
inspiration and tenderness. In privacy, it includes sexuality and pleasure, when 
openly exposed, can convey boldness and protest or have as purpose the sensuality 
or marketing strategy. However, the mammary gland can also become ill. The 
disease that most affects this gland is cancer, being therefore of great concern for 
being the main cause of cancer deaths in women in Brazil. Currently breast cancer 
has a good prognosis, especially if it is diagnosed and treated early. However, 
despite countless programs designed to control this disease, it continues to have 
very high mortality rates. From this point of view, this work aims to point out the risk 
factors associated with this neoplasm and to address the main means of early 
detection.   
 

Key-words: Breast cancer; Risk factors; Early detection; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Câncer é uma palavra que gera certo temor no individuo, pois é uma doença 

crônico-degenerativa que apresenta alto índice de mortalidade. Existem cerca de 

120 tipos de câncer os quais variam de acordo com o local e o modo de 

desenvolvimento. As incidências dos tipos de câncer variam conforme a região e o 

estilo de vida que se vive. O câncer que mais acomete a população brasileira é o 

câncer de pele não melanoma seguido pelo câncer de mama, estômago e próstata. 

A neoplasia da mama é a de maior incidência no ranking a atingir mulheres na 

faixa etária dos 50 aos 59 anos, e é a quinta maior causa de mortes ocasionadas por 

câncer de modo geral (INCA 2014). No Brasil o carcinoma da mama vem mostrando 

um crescimento desde a década de 60. Segundo o Instituto Nacional do Câncer 

(2018, p.33), “para o Brasil, estima-se 59.700 casos novos de câncer de mama, para 

cada ano do biênio 2018-2019, com um risco estimado de 56,33 casos a cada 100 

mil mulheres”. 

Atualmente percebe-se que é uma doença cuja taxa de mortalidade vem 

aumentando a cada ano. Esse aumento se dá devido ao seu diagnóstico tardio, 

quando descoberto na fase tardia as chances de sobrevida são 85% após 5 anos 

nos países desenvolvidos e cerca de 60% nos países em desenvolvimento. Quando 

diagnosticado em fase inicial se tem uma condição mais favorável de tratamento e 

consequentemente de cura (PORTO; TEIXEIRA e SILVA, 2013). O rastreamento 

deve ser disponibilizado a todas as mulheres de acordo com protocolos para cada 

faixa etária, mesmo o tumor sendo raro antes dos 35 anos, sua incidência começa a 

crescer depois dessa idade, porém continua com altas taxas de incidência e 

mortalidade nas idades mais avançadas (FOGAÇA; GARROTE, 2005).  

Em decorrência ao seu alto índice, a neoplasia mamária é tida como um 

problema de saúde publica.  No Brasil existem vários meios os quais alertam sobre 

os perigos e a importância do seu diagnóstico precoce. Porém os índices de 

mortalidade continuam elevados. Com isso entra a questão, quais motivos 

influenciam no alto índice de mortalidade pelo câncer de mama?     

Diante deste cenário, o objetivo geral deste trabalho é abordar os fatores de 

risco e a importância dos diagnósticos na detecção precoce. Os objetivos 

específicos, por sua vez são descrever a definição e os sinais e sintomas do câncer 
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de mama; relatar os fatores de risco mais comuns associados ao câncer de mama e 

apontar os métodos de diagnósticos mais indicados.    

Neste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica onde o procedimento 

da pesquisa foi realizado em etapas desde a escolha do tema, a pesquisa de textos, 

a realização de resumos e coletas de informações. Para o alcance do objetivo, 

utilizaram-se artigos, livros, monografias, sites como Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), Google Acadêmico e Scielo.  O limite do tempo dos materiais utilizados se 

refere há 17 anos, ou seja, de 2001 até 2018.  

A estrutura deste trabalho foi realizada da seguinte forma: No primeiro 

capitulo será abordado à definição e sintomas do câncer de mama. No segundo 

capitulo será falado sobre os fatores de riscos e no terceiro capitulo será abordado 

os métodos de diagnósticos do câncer de mama.   

 

.   
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2. DEFINIÇÃO E SINTOMATOLOGIA  

 

O corpo é composto de vários tipos de células, essas células normalmente 

crescem se dividem e morrem de forma ordenada, assim produzindo mais células de 

forma controlada para manter as funções do corpo. As novas células são formadas 

para substituírem as células velhas ou que sofreram danos. Porém, uma dessas 

células pode sofre alterações, especificamente nos genes. Assim, essa célula que 

cujo material genético foi alterado passa a receber informações erradas, essas 

alterações ocorrem em genes protocoongeneses que são inativos em células 

normais que se transformam em oncogêneses, que são responsáveis pela 

malignização das células normais. Essas células diferentes são classificadas como 

cancerosas (BRASIL, 2011).   

Essas células anormais se multiplicam e forma uma massa de tecido 

denominada tumor, podendo ser classificados como benignos ou malignos. Os 

tumores benignos possui seu desenvolvimento de forma lenta, organizada, 

expansiva e apresenta limites nítidos. Mesmo não sendo de caráter invasivo podem 

comprimir os órgão e tecidos adjacentes. Já os tumores malignos expressão um 

maior grau de autossuficiência e têm a capacidade de invadir os tecidos vizinhos e 

causar metástase, podendo também ser resistentes ao tratamento e provocar a 

morte do hospedeiro (BRASIL, 2011).  

 

Figura 1 – Classificação do tumor  

 

 

Fonte: BRASIL (2002, p. 19). 

 

A definição cientifica de câncer refere-se ao termo neoplasia, especificamente 

aos tumores malignos, como sendo uma doença caracterizada pelo crescimento 

desordenado de células anormais. A palavra câncer vem do grego Karkino, que 
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significa “caranguejo”, empregada em analogia ao modo de crescimento infiltrante, 

que se assemelha ás pernas de um caranguejo que as fixam na areia ou lama 

dificultando sua remoção (ALMEIDA et al., 2005).     

 Esse termo foi utilizado pela primeira vez pelo pai da medicina Hipócrates, 

que viveu entre 460 e 377 a.C.  Atualmente, a palavra câncer se refere a um 

conjunto de mais de 100 doenças que tem como característica o crescimento 

desorganizado das células, que tendem a invadir órgãos e tecidos vizinhos (BRASIL, 

2011).  

 
Estima-se, para o Brasil, biênio 2018-2019, a ocorrência de 600 mil casos 
novos de câncer, para cada ano. Excetuando-se o câncer de pele não 
melanoma (cerca de 170 mil casos novos), ocorrerão 420 mil casos novos 
de câncer. O cálculo global corrigido para o sub-registro, segundo 
MATHERS et al., aponta a ocorrência de 640 mil casos novos. Essas 
estimativas refletem o perfil de um país que possui os cânceres de próstata, 
pulmão, mama feminina e cólon e reto entre os mais incidentes, entretanto 
ainda apresenta altas taxas para os cânceres do colo do útero, estômago e 
esôfago (BRASIL, 2018, P.25).  

 

A neoplasia mamaria é um dos tipos de câncer mais temidos pelas mulheres, 

por conta da sua alta frequência e, acima de tudo, pelos seus efeitos psicológicos, 

que afetam a própria imagem pessoal e a percepção de sexualidade 

(BERGAMASCO; ANGELO, 2001). Segundo Silva e Riul (2012, p. 1017) “o câncer 

de mama representa a principal causa de morte por câncer em mulheres brasileiras, 

e em nível mundial cede apenas para o câncer de pulmão”. “Acomete, 

preferencialmente, mulheres por volta dos 50 anos de idade, sendo raro antes dos 

30 anos.” (SANTOS; SOARES, 2012, p. 42). O carcinoma da mama pode também 

acometer o sexo masculino, mesmo sendo um tumor de ocorrência rara em homens, 

a cada 100 mulheres com câncer de mama, existe um homem que desenvolverá a 

neoplasia (PIRHARDT; MERCES, 2009). 

 

2.1 CANCER DE MAMA  
  

Externamente cada mama apresenta na sua região central uma aréola e uma 

papila, aonde se localizam os orifícios ductais, que correspondem aos lobos 

mamários. Os lobos são compostos por pequenas unidades constituídas de tecidos 

glandulares. As mamas são órgãos pares localizadas entres as camadas superficial 

e profunda da pele, e são adiposas em 90% do seu total (PEREIRA, 2010). 
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Figura 2 – Estrutura mamária  

 

             Fonte: Inca (2018, p.5).  

 

As mamas são estruturas idênticas em homens e mulheres até a puberdade, 

onde nas mulheres o estrogênio e outros hormônios iniciam o desenvolvimento das 

mamas. A mama é composta pelo tecido glandular, tecido adiposo e o tecido 

conjuntivo (ORFAO; GOUVEIA, 2009).  

O câncer de mama é uma patologia grave que está presente na mulher 

quando as células componentes do órgão se encontram em constante e 

desordenada multiplicação, justificado pelas características genéticas localizadas no 

núcleo de cada célula normal (MARTINS et al., 2009). 

O carcinoma mamário pode ser divido em duas fases: fase pré-clínica, que é 

o espaço de tempo entre o aparecimento da célula maligna e o crescimento do 

tumor até obter condições de ser clinicamente diagnosticado, e a fase clínica que se 

inicia a partir deste momento (BRASIL, 2013).   

O tempo médio para acontecer à duplicação da célula anormal no câncer de 

mama é de 100 dias. Quando atinge um centímetro de diâmetro o tumor pode ser 

palpável. “Uma esfera de 1cm contém aproximadamente 1 bilhão de células que é o 

resultado de 30 duplicações celulares. Portanto, uma célula maligna levará 10 anos 

para se torna um tumor de 1cm.” (BRASIL, 2002, p. 15).  
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Segundo Brasil (2013), existe duvida em relação à sequência inicial da 

evolução do câncer de mama. Admite-se que neoplasia mamaria passe por uma 

fase in situ, onde a membrana basal está conservada, evoluindo para o rompimento 

desta membrana e assim progredindo para a forma invasiva. Estudos de biologia 

molecular denotam a possibilidade de o carcinoma invasor ter início diferente do 

carcinoma in situ, sendo de entidades distintas e não fases evolutivas de uma 

mesma doença. O carcinoma invasor pode se manter por um tempo como doença 

local, isto é, limitada à mama, ou pode avançar com proliferação regional e 

disseminação a distância. No carcinoma invasor a disseminação ocorre pela via 

linfática e dificilmente por via hematogênica.  

Ainda segundo Brasil (2013), além dos vasos linfáticos presente na mama 

ocorre à formação de vasos linfáticos peritumorais. A parede desses vasos é 

permeável, permitindo a penetração de células malignas, assim dando inicio a 

disseminação tumoral.     

 
Uma vez dentro dos canais linfáticos, estas células são transportadas pela 
linfa até atingir o primeiro gânglio de drenagem da região tumoral, chamado 
linfonodo sentinela. A partir deste, os êmbolos tumorais poderão seguir até 
atingir as cadeias ganglionares regionais comprometendo outros linfonodos, 
principalmente os da cadeia axilar e com menos frequência os da cadeia 
mamaria interna. Seguindo o fluxo linfático, as células tumorais embolizadas 
podem ultrapassar os linfonodos regionais, chegar à circulação sanguínea e 
atingir alvos mais distantes, podendo levar a formação de implantes 
metastáticos (BRASIL, 2013, p. 87). 

 

 Os sítios principais de metástases do cancro de mama são os ossos, pleura, 

fígado e pulmão, ocorrem com menor frequência na pele, ovário e cérebro.    

 

 2.1.1 Tipos de carcinomas mamários  

 

O carcinoma in situ é o tipo mais comum e não invasivo, pois não invade a 

membrana basal, por isso, não possui a capacidade de enviar êmbolos para o 

sistema vascular. É um tumor quase sempre diagnosticado em fase subclínica, 

através da mamografia por meio das microcalcificações e o seu tratamento tem o 

índice de curabilidade próximo de 100%. Já no carcinoma invasor as células 

cancerígenas invadem outras camadas celulares do órgão, assim ganhando a 

corrente sanguínea ou linfática e tendo a capacidade de se deslocar para outras 

partes do corpo. Aproximadamente 10% dos tumores mamários invasores são 
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carcinomas lobulares e 80% são os carcinomas ductais (BRASIL, 2002; BRASIL, 

2011). 

Além desses carcinomas existem o carcinoma de Paget, o carcinoma 

inflamatório e os sarcomas. O carcinoma de Paget é uma lesão rara que representa 

0.5% a 4% das patologias da mama, se manifesta frequentemente como dermatite 

eczematóide unilateral da papila mamaria, portanto existe certo grau de 

desconfiança e requer biopsia. Já o carcinoma infamatório é um tumor caracterizado 

pelo comprometimento disseminado da mama, que adquire características de 

inflamação. Microscopicamente observa-se a presença de êmbolos subdérmicos 

maciços. Os sarcomas são originados no tecido conjuntivo que existe nos septos do 

tecido glandular. São raros e se espalham pela corrente sanguínea e podem crescer 

rapidamente. O tratamento é cirúrgico tendo que fazer a retirada total da mama 

(BRASIL, 2002). 

 

2.2 SINTOMAS  

 

O surgimento de um nódulo é o sintoma mais comum de câncer de mama, 

normalmente são localizadas no quadrante superior externo, em geral as lesões são 

indolores, duras e irregulares, porém existem tumores que são bem definidos e de 

aparência globosa e branda. Apenas 10% das pacientes queixam-se de dor. Os 

nódulos representam cerca de 90% da apresentação inicial dos casos sintomáticos 

de câncer de mama. Outros sinais da neoplasia incluem: Edema com aspecto de 

casca de laranja, ulceração ou descamação do mamilo, retração cutânea, coloração 

avermelhada da pele da mama, inversão ou dor no mamilo e saída de secreção pelo 

mamilo podendo ser espontânea e unilateral. A secreção normalmente é clara, 

podendo ser também avermelhada ou rosada por conta da presença de hemácias. 

Não deve ser relacionado a processos benignos que costumam serem turvos, 

bilaterais e algumas vezes esverdeados e amarelados. Também podem aparecer 

linfonodos palpáveis na axila (BRASIL, 2013).  

   Segundo Matos et al. (2009), o aumento das doenças crônicas 

degenerativas como o câncer se dá por diversos fatores como o crescimento da 

urbanização, tabagismo, hábitos alimentares não saudáveis, fatores hormonais, 

sedentarismos e entres outros. A partir do conhecimento de tais fatores de riscos pra 
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o câncer de mama, o individuo têm mais condições para adotar as medidas 

preventivas e de promoção de saúde (PIRHARDT; MERCES, 2009). 
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3. FATORES DE RISCOS ASSOCIADOS AO CÂNCER DE MAMA  

 

Existem situações que podem aumentar as chances de uma mulher vir a ter o 

câncer de mama, essas situações são denominadas fatores de riscos. Esses fatores 

de riscos aumentam as chances de um câncer se desenvolver em algum momento 

na vida da mulher.   

O fator sexo feminino e a idade avançada, normalmente a partir do 50 anos, 

são alguns que não podem ser evitados. Contudo, existem outros fatores associados 

como os fatores genéticos, fatores endócrinos fatores comportamentais e ambientais 

e os fatores socioeconômicos.   

 

3.1 IDADE  

  

De acordo com o Brasil (2014), a idade é um dos principais fatores que 

aumentam o risco de se desenvolver a doença. Pois o acúmulo de exposição ao 

longo da vida e as alterações biológicas como o envelhecimento aumentam o risco. 

“Após essa idade, o aumento ocorre de forma mais lenta, o que reforça a 

participação dos hormônios femininos na etiologia da doença. Cerca de quatro em 

cada cinco casos ocorrem após os 50 anos.” (BRASIL, p. 35, 2014). 

 

 3.2 FATORES GENÉTICOS  

  

Entre os vários aspectos relacionados com o risco de desenvolver o câncer 

de mama existe o fator genético/ hereditário. “Alterações em alguns genes, por 

exemplo, BRCA1 e BRCA2, aumentam o risco de desenvolver câncer de mama.” 

(BRASIL, p. 35, 2014). Mesmo essas mutações sendo raras elas contribuem para 

uma parcela mínima de casos de câncer de mama. De nove em cada dez casos 

ocorrem em mulheres sem histórico familiar. 

A predisposição genética para o carcinoma mamário está diretamente ligada 

à herança Autossômica dominante, pelos genes BRCA1 e BRCA2. Esses genes 

estão envolvidos com a ação de supressor tumoral e com a manutenção da 

integridade do genoma. As alterações que acontecem nestes genes podem 

modificar o crescimento normal das células, promovendo a formação de um 

processo neoplásico (FERREIRA; ROCHA, 2004).  
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De acordo com Vilela et al (2009), mulheres que possuem mãe ou irmã que 

tiveram essa patologia apresentam duas a três vezes mais riscos de desenvolver a 

neoplasia. E se ambas tiverem a doença o risco aumenta mais, especialmente se a 

doença delas tiver ocorrido antes da menopausa. O risco de desenvolver a 

neoplasia é duas vezes maior quando se tem historia familiar de mãe ou irmã que já 

teve a neoplasia antes dos 40 anos continua elevado mesmo em mulheres que 

possui historia familiar após os 70 anos. Cerca de 10% das mulheres diagnosticadas 

com carcinoma mamário possui uma história familiar positiva (PAIVA et al, 2002).  

No entanto, ter predisposição genética não significa necessariamente o 

desenvolvimento da neoplasia.  As chances do individuo vir a ter a doença aumenta 

caso seja exposto aos fatores de riscos, como ter uma vida sedentária e má hábitos 

alimentares.   

 

3.3 FATORES ENDÓCRINOS  

 
Os fatores endócrinos estão relacionados principalmente ao estímulo 
estrogênico, seja endógeno ou exógeno, com aumento do risco quanto 
maior for o tempo da exposição. Possui risco aumentado às mulheres com 
historia de menarca precoce (idade da primeira menstruação menor que 12 
anos), menopausa tardia (instalada após os 50 anos de idade), primeira 
gravidez após os 30 anos, nuliparidade e terapia de reposição hormonal 
pós-menopausa, principalmente se prolongada por mais de cinco anos. Ate 
o momento, as evidencias sobre o aumento de risco de câncer de mama 
com o uso de contraceptivos orais são conflitantes. (BRASIL, 2013, p.88).  

 

A menarca precoce é apontada como fator de risco devido à exposição ao 

estrogênio. As mulheres que apresentam a menarca precoce e criam um ciclo 

regular possui risco, visto que durante a fase lútea normal os níveis de estrogênio 

costumam serem maiores, e a exposição acumulativa ao estrogênio é superior 

(PIRHARDT; MERCÊS, 2009). 

Já menopausa é caracterizada como o encerramento da fase de reprodução 

da mulher, no qual os ovários param de funcionar e a produção de peptídeo e 

estrogênio hormonal diminui, assim havendo o aumento das gonadotrofinas 

hipofisárias, após, o corpo passa por mudanças fisiológicas (TRENCH; SANTOS, 

2005).   

De acordo com Pirhardt e Mercês (2009), quanto mais tarde à mulher entra na 

menopausa, mais tempo ficará exposta ao estrogênio, que é o hormônio 

responsável por estimular as células mamárias a se reproduzirem. Na fase de 
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climatério os hormônios sexuais produzidos pelo ovário diminuem, havendo a 

passagem do período reprodutivo para o período não reprodutivo. Na fase da 

menopausa o estrogênio não é mais secretado pelos ovários, ele passa a ser 

produzido através da conversão periférica dos percursores andrógenos que circulam 

nos músculos, no folículo capilar, no tecido adiposo, hipotálamo e entre outros.   

A diminuição da secreção de estrogênio pelos ovários é um processo lento e 

progressivo, que pode ser prolongado por alguns anos após o desaparecimento da 

menstruação. Os sintomas da menopausa são mais intensos depois da interrupção 

dos estrogênios.  O declínio dos níveis de estrogênio não é tido como uma condição 

patológica e sim fisiologia, já que a baixa produção dos hormônios pelo ovário é 

geneticamente programada. Apesar de a deficiência de hormônios serem 

possivelmente tratada, menos de 20% das mulheres fazem a terapia de reposição 

hormonal (GIACOMINI; MELLA, 2006). 

Ainda segundo Giacomini e Mella (2006), a TRH (terapia de reposição 

hormonal) tem indicações precisas, pode ser recomendada nas fases de pré, peri ou 

pós menopausa. Nas fases pré e peri é recomendada para corrigir distúrbios 

menstruais que ocorre na fase lútea. Já na fase pós-menopausa é indicada para 

amenizar os sintomas oriundos da queda do estrogênio, como alterações da pele e 

da mucosa, disfunção sexual e entre outros.  

A TRH possui hormônios femininos, estrogênio e a progesterona. O 

estrogênio tem um papel importante no desenvolvimento do câncer de mama, induz 

o crescimento das células mamárias, aumentando a capacidade de alterações 

genéticas e assim o desenvolvimento do câncer (PIRHARDT; MÊRCES, 2009).  

Em relação à nuliparidade, ela é considerada fator de risco, visto que a 

primeira gestação ajuda no processo de maturação das células mamárias, tornando-

as protegidas em relação à ação das substancias cancerígenas. Através da 

amamentação é liberado um hormônio, a ocitocina, que tem como função promover 

as contrações uterinas durante o parto e a ejeção do leite materno durante a 

amamentação e proporciona o retorno mais rápido do peso pré-gestacional, diminui 

o sangramento uterino pós-parto e o risco de desenvolver câncer de mama e ovário 

são menores (PICHARDT; MERCÊS, 2009). 
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3.4 FATORES AMBIENTAIS E COMPORTAMENTAIS 

 

Nestes incluem ingestão de alimentos com alto teor de gordura, consumo de 

bebidas alcoólicas, tabagismos, radiação e entre outros. Alguns estudos apontam 

que aproximadamente 25% dos óbitos por câncer são causadas pela má 

alimentação e obesidade. A alimentação influencia no aparecimento do câncer de 

mama já que o alto teor de gordura aumenta a quantidade de estrógeno no 

organismo e a alta quantidade de estrógeno favorece o aparecimento da neoplasia 

(PICHARDT; MERCÊS, 2009).   

O consumo de álcool está relacionado ao aumento de inúmeras neoplasias, 

entre elas o câncer de mama. Estudos apontam que o etanol pode causar alterações 

nas células mamarias as transformando em tumores. O consumo de bebidas 

alcoólicas em qualquer quantidade pode causar o desenvolvimento do carcinoma 

mamário. A associação da bebida alcoólica com o câncer de mama é proporcional 

ao que se consome, isto é, quanto maior for à ingesta de álcool maior o risco de se 

ter a neoplasia (PICHARDT; MERCÊS, 2009). Segundo Brasil (2008, p. 148) “cada 

dose de bebida alcoólica consumida por dia aumenta o risco deste tipo de câncer 

em cerca de 7% a 11%.”. 

 O tabagismo é um fator que ao longo dos anos vem sendo estudado, possui 

resultados contraditórios em relação ao aumento do risco de desenvolver o câncer 

de mama. Atualmente há evidências de que ele também aumenta o risco de 

desenvolver esse tipo de câncer. São encontrados 6.700 compostos no tabaco dos 

quais 4.720 são substâncias químicas, entre elas algumas são citotóxicas, 

carcinogênicas e mutagênicas. Logo, o tabagismo é considerado um fator de risco, 

principalmente para doenças cardiovasculares e pulmonares (PICHARDT; MERCÊS, 

2009).  

 Em relação à radiação, ela pode ser dividida em ionizante que possui energia 

suficiente para alterar o DNA das células e causar o câncer, ou podem ser 

classificadas como não ionizantes que são as que não possuem energia suficiente 

para ionizar átomos ou moléculas (INCA 2018).  

 As ionizantes podem ser encontradas na área da saúde, provenientes dos 

raios X, mamografia, tomografia, radioterapia e etc. o risco de desenvolver o câncer 

proveniente dessa exposição vai depender da duração e da dose da exposição, da 

idade, e outros fatores como a sensibilidade dos tecidos aos efeitos da radiação. O 



 26 

risco para o câncer aumenta de acordo com a dose de ionização recebida nos 

tecidos mais sensíveis como os ossos, tecido mamário, hematopoiético e tireoidiano. 

O risco é significantemente maior quando a exposição ocorre na infância. Indivíduos 

que trabalham próximos a equipamentos de radiação ou em indústrias nuclear, estão 

expostos a este fator de risco (INCA 2018).  

 

3.5 FATORES SOCIOECONÔMICOS  

 

O nível social econômico também pode ser considerado um fator de risco, 

visto que mulheres que fazem parte dos grupos de níveis socioeconômicos mais 

baixos possuem menos acesso aos conhecimentos em relação aos fatores de riscos 

e consequentemente a realização dos exames de detecção precoce. Segundo 

Castro et al,. (2015), indivíduos que possuem mais escolaridade, maior nível 

socioeconômico, moradores de áreas urbanas e com planos de saúde, utilizam mais 

os serviços de saúde especialmente para exames de prevenção e rotina, enquanto 

os indivíduos de renda baixa utilizam principalmente por motivos de enfermidades. 

Sendo assim, os serviços de saúde devem assegurar acesso prioritário aos 

indivíduos com maiores necessidades.  
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    4. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PRECOCE  

 

O diagnóstico e o tratamento precoce evitam que ocorra a invasão do 

carcinoma para outras partes do corpo, assim favorecendo um bom prognóstico, 

uma boa reabilitação e recuperação. 

 

O controle dessa doença se dá através da detecção precoce, na qual a 
lesão se restringe ao parênquima mamário, com um tamanho de no máximo 
três centímetros, permitindo o uso de recursos terapêuticos menos 
mutiladores e maior possibilidade de cura. Os meios mais eficazes para a 
detecção precoce de câncer de mama são o exame clinico de mamas 
(ECM) e mamografia, pois o autoexame de mama (AEM) detecta a doença 
geralmente em estágio avançado, sendo responsável por cerca de 80% das 
descobertas de cânceres de mama. (SILVA & RIUL, 2012, p.1017). 

 

O AEM é fundamental para o diagnóstico de nódulos palpáveis nas mamas, 

pode ser realizado pela própria mulher, devendo ser realizado entre o sétimo e 

décimo dia após a menstruação. Pois as mamas encontram-se indolores, menores e 

menos consistentes. No caso de histerectomia, climatério, quando não há 

menstruação, amamentação deve-se realizar o exame mensalmente sempre na 

mesma data (SILVA & RIUL, 2012).  

 

Figura 3 – Autoexame da mama  

 

Fonte: Brasil (2002, p. 38).  
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Na década de 1950, nos Estados Unidos, o autoexame das mamas surgiu 
como estratégia para diminuir o diagnóstico de tumores de mama em fase 
avançada. Ao final da década de 1990, ensaios clínicos mostraram que o 
autoexame das mamas não reduzia a mortalidade pelo câncer de mama. 
(INCA, 2017, p.1).  

 

De acordo com Vilela et al., (2009) o AEM não é recomendado como 

estratégia isolada de detecção precoce do câncer de mama. Evidências científicas 

apontam que o mesmo não é eficiente para a detecção da neoplasia e não contribui 

para a diminuição da mortalidade pelo câncer de mama, pois a detecção da doença 

sempre ocorre em estágio avançado, sendo assim o autoexame não deve substituir 

o exame físico.  

   O ECM baseia-se na palpação da mama e das regiões axilares e 

supraclaviculares, deve-se ser incluído no exame físico e ginecológico de mulheres 

com 40 anos ou mais e deve ser realizado uma vez ao ano. Este tipo de exame 

pode detectar tumor de até 1 cm (VILELA et al., 2009). 

 

Figura 4 – Exame clinico da mama  

 

Fonte: Brasil (2002, p. 36).  

 

 A mamografia é um método diagnóstico importante para a detecção e 

rastreamento do câncer de mama. É considerado o melhor método para detectar 

precocemente a neoplasia mamária, sendo capaz de identificar alterações ainda não 

palpáveis e assim favorecer o tratamento precoce fazendo com que seja menos 

agressivo, mais efetivo, e com melhores resultados estético. Apesar de se um 
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método eficaz, não descarta o AEM e o ECM. É sugerida para mulheres com 

histórico e suspeita de câncer acima de 35 anos, e realizada em mulheres da faixa 

etária entre 50 e 69 anos a cada dois anos (PELEGRINO et al., 2010;  VILELA et al., 

2009).  

 A mamografia possui duas aplicações principais: mamografia de rotina como 

teste de rastreamento em mulheres sem sinais e sintomas do carcinoma de mama e 

a mamografia diagnóstica como método de investigação em mulheres com suspeita 

de câncer de mama. Entretanto a mamografia é eficaz para o rastreamento do 

câncer de mama, mas nem sempre é útil para o diagnóstico, a não ser quando a 

lesão possui características de um carcinoma benigno ou maligno. Apesar disso 

ainda é considerado o melhor método diagnóstico disponível (GODINHO; KOCH, 

2004).  

De acordo com Vieira e Toigo (2002) o Colégio Brasileiro de Radiologia (CRB) 

no ano de 1998 adotou uma padronização dos laudos Mamográficos, à qual foi 

nomeado de BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data Systems). Os achados 

são subdivididos em:  

BI-RADS 0: incompleto, requer estudo complementar;  

BI-RADS 1: achados negativos:  mamografia normal;  

BI-RADS 2: achados benignos: calcificações cutâneas, calcificações com 

centro lucente, calcificações vasculares, entre outros;  

BI-RADS 3: provavelmente benignos: nódulos de densidade baixa, limites 

definidos e dimensões não muito grandes;  

BI-RADS 4: achados suspeitos: nódulos com contornos irregular e com limites 

pouco definidos, densidade assimétrica e algumas lesões espiculadas.  

BI-RADS 5: achados altamente suspeitos: nódulo denso e espiculado, 

microcalcificações pleomórficas  seguindo trajeto ductal, microcalcificações 

pleomórficas agrupadas.  

  
A ultrassonografia é utilizada como exame complementar da mamografia. É 

um exame feito com um aparelho que emite ondas de ultrassom, através do eco nos 

permite da informação da textura e presença de nódulos mamários. Tem como 

aplicabilidade na diferenciação de tumores sólidos e císticos, também possui a 

capacidade de identificar lesões no interior de cistos. Possui melhor resultado em 
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mulheres de mamas densas, como as mamas de mulheres a partir dos 35 anos 

(BRASIL, 2002). 

A ultrassonografia não é empregada como método de rastreamento, pois não 

possui capacidade para detectar microcalcificações, que frequentemente é a única 

forma de identificação do câncer de mama. Também possui como limitação a 

identificação de tumores menores que 1 cm, encontrados em mamas volumosas e 

repletas de tecido adiposo, pois tumores pequenos e tecido adiposo exibem imagens 

semelhantes (BRASIL, 2002). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Câncer de mama é uma neoplasia que trás um grande questionamento, 

visto que existem medidas preventivas e programas criados com o propósito de 

reduzir a incidência da doença. Desde a década de 80 o país vem trabalhando para 

reduzir o número de mulheres acometidas pela neoplasia no Brasil. Criando 

programas como o Pacto pela saúde, viva mulher, e tantos outros, campanhas 

publicitarias também ajudam na divulgação desse tema tão delicado para a mulher.  

Com as mudanças ocorridas na sociedade, as mulheres passaram a encarar 

uma rotina diferente da qual era de costume, e com essas mudanças, passaram a 

frequentar com menos regularidade aos serviços de saúde, junto veio às mudanças 

nos hábitos alimentares, o sedentarismo, o uso de cigarros e álcool, assim 

possibilitando no aparecimento de doenças crônico- degenerativa e se associando 

de forma direta ao surgimento do câncer de mama. Além desses fatores 

relacionados ao surgimento da neoplasia, existem os fatores inerentes como a 

idade, fatores genéticos e endócrinos.  

Neste estudo percebe-se que os fatores de riscos são importantes para o 

controle dessa doença, visto que, o conhecimento de tais fatores leva a população a 

realizar com mais frequência os exames de detecção precoce, entre eles a 

mamografia que é o principal método utilizado no rastreamento do câncer de mama. 

Pode concluir-se que, o câncer de mama é um problema de saúde publica, 

que é necessário trabalhar formas mais abrangentes em relação aos fatores de 

riscos e aos fatores sociais e econômicos. Dessa forma o numero de óbitos por essa 

neoplasia possa ser reduzido.  
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