
Os homens precisam saber que o câncer de mama não é restrito apenas às mulheres.
Como nos casos femininos, o Câncer de Mama em homens também não há uma causa
expecífica para o surgimento. Há alguns elementos que podem motivar o aparecimento, desde a
ligação genética até a situações externas.

Fazer exames cuidadosos da mama podem ser úteis para rastrear os homens com um
forte histórico familiar de câncer de mama ou mutações no gene BRCA. O rastreamento com
mamografias não foi estudado em homens, e muitas vezes só são realizados se for detectado um
nódulo.

O exame também pode ser realizado em homens com ginecomastia. Os homens que
têm um alto risco para câncer de mama devem discutir o assunto com seu médico.
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CÂNCER DE MAMA EM HOMENS

Estas alterações não são sempre causadas pelo câncer. Por exemplo, a maioria dos
nódulos de mama em homens é causada por ginecomastia. Portanto, se você notar qualquer
alteração nas mamas consulte imediatamente um médico para poder realizar o diagnóstico.

Tratamento

Como existem poucos estudos clínicos sobre o tratamento do câncer de mama em
homens, a maioria dos médicos baseia suas recomendações de tratamento sobre a doença em
resultados de estudos do câncer de mama em mulheres. Com algumas pequenas variações, o
câncer de mama em homens é tratado da mesma forma que o câncer de mama em mulheres.

Dependendo do estágio em que se encontra, o câncer pode ir desde a cirurgia para
remoção da células cancerígenas à radioterapia.

Importante lembrar que o paciente não deve receber massagens sem a orientação e
liberação por escrito, do médico responsável pelo tratamento.

http://www.oncoguia.org.br/conteudo/sinais-e-sintomas-do-cancer-de-mama-em-
homens/3328/550/

Os possíveis sinais de câncer
de mama em homens incluem:
• Protuberância ou inchaço,

geralmente (mas nem
sempre) indolor.

• Pele ondulada ou enrugada.
• Retração do mamilo.
• Vermelhidão ou

descamação da pele da
mama ou do mamilo.

• Inchaço nos linfonodos
axilares.


