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Neste artigo, vai aprender que podemos atuar em relação  
a alguns fatores de risco do cancro da mama, associados ao estilo  

de vida; descobrir o que temos de fazer para que seja detetado o mais 
cedo possível; e conhecer as ferramentas da ciência  

que oferecem anos de vida a quem é afetado por esta doença.  
Sim, vamos contar-lhe o que qualquer mulher deve saber. 
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Apenas dez por cento dos 
casos de cancro da mama 
têm origem em fatores 
hereditários, «os restantes 
casos acontecem  
devido a um conjunto de 
situações que aumentam  
o risco de malignização  
das células», explica Fátima 
Cardoso, oncologista médica. 
«Alguns fatores de risco, 
como a idade e a raça,  
não podem ser alterados.  
Outros estão associados  
a fatores cancerígenos 
ambientais e outros, ainda, 
estão relacionados com 
comportamentos individuais, 
como fumar, beber e o tipo 
de alimentação. Alguns 
influenciam mais o risco do 
que outros e o risco pode ir 
mudando ao longo do tempo, 
devido a fatores como o 
envelhecimento ou o estilo 
de vida», explica a American 
Cancer Society. Na prática, 
isto significa que «há fatores 
de risco em relação aos quais 
nada podemos fazer (como  
o facto de sermos mulheres,  
a idade, a genética ou os 
antecedentes familiares  
da doença) e outros que 
podemos e devemos 
combater, como ter um  
estilo de vida mais saudável», 
explica a diretora da Unidade 
de Mama do Centro Clínico 
Champalimaud.

«S 
audáveis,  
as células  
dividem-se a 
um ritmo 

lento e “sabem” que têm de 
desempenhar uma tarefa. 
Por exemplo, os neurónios,  
as células do tubo digestivo, 
do músculo cardíaco, entre 
tantas outras, “sabem” qual é 
a sua “missão”, é por isso que 
se chamam células diferen-
ciadas. No seu ciclo normal 
de vida, as células saudáveis 
nascem, vivem e morrem, 
mas quando se tornam ma-
lignas começam não só a 
perder capacidade de se dife-
renciarem como de autocon-
trolarem a sua proliferação, 
multiplicando-se de forma 
exagerada. Ao focarem toda 
a sua energia no processo de 
multiplicação, as células 
deixam então de desempe-
nhar as suas tarefas específi-
cas, formando um tumor.  
E é assim que vão substituin-
do as células normais, impe-
dindo os tecidos de exercer as 

suas funções», ilustra Fátima 
Cardoso, oncologista médica, 
segundo a qual o «maior fator 
de risco desta doença é ser 
mulher». 

ONDE ACONTECE 
O cancro da mama é uma 
«neoplasia maligna que afeta 
os tecidos localizados nas 
mamas (tumor primitivo)», 
refere Fátima Cardoso.  
Em 90 por cento dos casos,  
o processo descontrolado de 
multiplicação celular que dá 
origem à doença ocorre nas 
células que formam a camada 
que reveste os canais ductais 
(por onde flui o leite mater-
no). Numa fase inicial, as 
células malignas «situam-se 
no interior desses canais onde 
se multiplicam (carcinoma  
in situ, um pré-cancro), mas 
quando ultrapassam as pare-
des dos ductos e se desenvol-
vem externamente, estamos 
perante um cancro invasivo. 
Nesse caso, o tumor já é ma-
ligno», revela a especialista. 

99%
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PORQUE ATINGE  
SOBRETUDO MULHERES
No nosso país, segundo a Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, 
surgem anualmente cerca  
6000 novos casos de cancro 
da mama. A esmagadora 
maioria deles regista-se entre  
o sexo feminino. A explicação 
pode estar no facto de as mu-
lheres produzirem maiores 
quantidades de hormonas que 
promovem o crescimento 
celular (estrogénio e progeste-
rona), refere a American Can-
cer Society (ACS). De acordo 
com esta entidade, uma expo-
sição mais prolongada ao longo 
da vida a estas hormonas pode 
explicar por que razão as mu-
lheres que têm menstruações 
antes dos 12 anos e/ou entram 
na menopausa mais tarde 
(depois dos 55 anos) «têm um 
risco superior ligeiro de ter 
cancro da mama». Paralela-
mente, «a mulher», explica 
Fátima Cardoso, «tem uma 
glândula mamária muito  
mais desenvolvida do que o 
homem e que é sujeita a várias 
alterações durante a vida.  
Na puberdade, a mama sofre 
um grande desenvolvimento, 
ficando num estado que não é 
completamente diferenciado, 
o que aumenta o risco.  
A mama só acaba de se formar 
completamente quando 
ocorre uma gravidez de termo  
(até o nascimento do bebé), daí 
que o facto de não se ter filhos 
ou de os ter muito tarde sejam 
fatores de risco desta doença».

LÓBULOS 
Estruturas onde se 

encontram as células 
produtoras  

de leite.

DUCTOS 
Canais finos por 
onde o leite flui 
dos lóbulos até 

ao mamilo.

MAMILO

ARÉOLA

70%  
DOS CASOS  
RECETOR HORMONAL 
POSITIVO

«Os recetores são 
uma espécie de antenas, 
que existem nas células,  
a que as hormonas  
em circulação 
(nomeadamente o 
estrogénio) se ligam. 
Quando isso acontece, 
acelera-se, ao nível do ADN, 
a ativação de estímulos para 
que o tumor cresça.»

15% a 20%
DOS CASOS  
HER-2 +

«Os HER-2+ são recetores 
que dão informação  
às células para se 
reproduzirem, estimulando 
o crescimento do tumor.  
É agressivo e cresce 
rapidamente, mas é o tipo 
de cancro que sabemos 
tratar melhor porque se 
descobriu como bloquear 
estas “antenas”.»

12% a15% 
DOS CASOS 
TRIPLONEGATIVO

«É assim denominado  
por não ter recetores 
hormonais nem recetor 
HER-2. É o subtipo  
mais grave e agressivo.  
É mais frequente  
nas mulheres jovens.»

Três subtipos
DE CANCRO DA MAMA
Existem três grandes subtipos. Dois deles caracterizam-se pela presença  
de recetores (proteínas). Fátima Cardoso, oncologista médica, explica:

ESTROMA 
Constituído por tecido adiposo 

(gordura) e tecido conjuntivo, rodeia  
e suporta os ductos, lóbulos, vasos 

sanguíneos e linfáticos.



114  prevenir / OUTUBRO 2015 

25  e 33%
                         DOS 

DE CANCRO DA MAMA  
ESTÃO  

ASSOCIADOS  
AO

   
E SEDENTARISMO

casos

excesso de peso

ENTRE

%

O ESTILO DE VIDA
«Nos países desenvolvidos, 
uma em cada oito mulheres 
virá a ter cancro da mama», 
revela Fátima Cardoso.  
A ciência ainda não sabe, 
contudo, «exatamente por  
que motivo o cancro da mama 
acontece a umas pessoas e a 
outras não. Ter um ou vários 
fatores de risco (sexo, idade, 
genética, história familiar, 
estilo de vida) para o 
aparecimento de cancro  
da mama não significa  
que se venha a ter a doença.  
Há quem tenha vários fatores 
de risco e não desenvolva a 
doença e há quem 
aparentemente não tenha 
nenhum fator de risco e a 
desenvolva. Mas também 
sabemos que o estilo de vida 
dos países industrializados 
conduz ao aumento  
de doenças malignas.  
Não podemos apontar o dedo 
a um só factor isolado, mas, 
em conjunto, por serem 
agressões contínuas ao nosso 
organismo, eles criam terreno 
propício para que se as  
células se tornem malignas», 
explica Fátima Cardoso. 
A ciência ainda não 
encontrou uma forma de 
prevenção primária que  
nos salvaguarde da doença,  
mas podemos e devemos 
atuar em relação a alguns 
fatores de risco associados  
ao estilo de vida, assim como 
integrar o autoexame da 
mama na nossa rotina.

Sim ou não?
TOMAR HORMONAS SINTÉTICAS
TERAPIA HORMONAL DE SUBSTITUIÇÃO (THS) 
«Há uma relação entre este tipo de terapêutica [usada para atenuar sintomas 
da menopausa] e o risco de cancro da mama, pois envolve a toma de uma dose 
elevada de estrogénios», refere Fátima Cardoso. A decisão deve ser discutida 
com o médico ginecologista mas, em termos gerais, mulheres saudáveis  
não devem fazer este tipo de terapêutica durante mais de cinco anos.  
No caso de quem já teve cancro da mama, na grande maioria dos casos,  
a THS «está desaconselhada».

PÍLULA 
«A sua toma está associada a um ligeiro aumento do risco de cancro  
da mama, que não é suficiente para contraindicar a sua toma só por este 
motivo. Inversamente, em relação ao cancro do ovário, verifica-se uma ligeira 
diminuição do risco. Quem teve cancro da mama tem de usar outros métodos 
contraceptivos, especialmente se tiver tido um tumor com recetores 
hormonais positivos», diz a especialista. A decisão sobre a toma da pílula, 
considera a American Cancer Society, deve ser ponderada com o médico, 
tendo em conta os fatores de risco da mulher. 
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CONTROLE  
O PESO 
Doses elevadas e exposição 
prolongada à hormona  
estrogénio aumentam  
o risco de cancro da mama. 
Ora, «numa mulher obesa  
os níveis de estrogénio  
circulante são mais elevados 
do que os de uma mulher 
magra», explica Fátima Car-
doso. Quanto mais gordura 
existir, mais estrogénio será  
produzido. Na menopausa 
(altura em que os ovários 
deixam de produzir estrogé-
nio), a maior parte desta  
hormona tem origem nos 
tecidos adiposos. Segundo 
um estudo desenvolvido  
pela American Society  
of Clinical Oncology (ASCO), 
a obesidade está ainda  
relacionada com piores  
resultados de tratamento  
do cancro, incluindo  
maior taxa de recidiva  
(o facto de voltar a aconte-
cer) e de mortalidade.

REDUZA 
O ÁLCOOL 
«Existem estudos que 
confirmam uma associação 
entre o consumo de álcool  
e o aumento do risco  
de se desenvolver cancro  
da mama. E quanto maior  
o consumo, maior o risco», 
revela a especialista.  
Segundo a American Cancer 
Society, mulheres que 
ingerem uma bebida 
alcoólica por dia têm um 
ligeiro aumento do risco de 
desencadear a doença 
quando comparadas com 
outras que não o consomem. 
Entre as que bebem duas a 
três bebidas alcoólicas por 
dia, o risco aumenta 1,5 
vezes em comparação com 
quem não bebe. 

FAÇA  
EXERCÍCIO  
Dados da American Cancer 
Society revelam que praticar 
marcha rápida durante uma 
hora e meia a duas horas e 
meia por semana reduz o 
risco de cancro da mama  
em 18 por cento. Segundo  
a mesma fonte, caminhar 10 
horas semanalmente (cerca 
de 1h30/dia) diminui ainda 
mais esse risco. Um estudo 
francês realizado pelo Institut 
Gustave Rousse concluiu que 
a atividade física regular 
reduz a probabilidade  
de se desenvolver cancro  
da mama na pós-menopausa, 
mas esse "escudo" deixa de 
funcionar se as mulheres 
pararem de se exercitar.  
Os investigadores realçaram 
ainda o facto de não ser 
necessário uma atividade 
física muito frequente  
ou vigorosa; uma caminhada 
diária de 30 minutos  
já traz benefícios.

À NOITE... DURMA 
«Estudos recentes sugerem que as mulheres que fazem turnos noturnos podem 
ter um risco mais elevado de desenvolver cancro da mama», revela a American 
Cancer Society. Segundo este organismo, trata-se de uma descoberta recente  
que implicará mais investigação, mas uma das hipóteses é que este ritmo de vida 
possa provocar alterações na produção da hormona melatonina (essencial  
no mecanismo do sono), que é afectada pela exposição do organismo à luz. 

AMAMENTAÇÃO 
Pensa-se que, 
por reduzir o 
número de ciclos 
menstruais  
(e, por esta via,  
a exposição  
do organismo  
ao estrogénio), 
contribui para a 
redução do risco 
de cancro da 
mama, embora  
o impacto  
não seja elevado 
e aconteça, 
sobretudo,  
se a mulher 
amamentar 
durante um ano 
e meio a dois 
anos, refere  
a American  
Cancer Society.
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DEIXE  
DE FUMAR 
«Estudos têm verificado uma 
relação entre o tabagismo 
elevado e o aumento do risco 
de cancro da mama.  
Alguns constataram que o 
risco é mais elevado em certos 
grupos, como mulheres que 
começaram a fumar antes  
de ter o primeiro filho», refere  
a American Cancer Society. 
Ainda assim, as conclusões são 
consideradas “sugestivas” mas 
insuficientes para estabelecer 
uma relação causa/efeito.  
Num estudo em roedores, 
verificou-se que quer o fumo 
inalado diretamente quer  
o inalado de forma passiva 
continham substâncias 
químicas que, em altas 
concentrações, causavam 
cancro da mama. Os mesmos 
químicos encontrados  
no fumo do tabaco foram 
detetados nos tecidos 
mamários e no leite materno 
dos ratos. Mas as certezas em 
relação ao tabaco existem 
sobretudo em relação a 
mulheres já vítimas da doença: 
«Estudos interessantes 
demonstraram que,  
após o diagnóstico de cancro 
da mama, as mulheres que 
fumam têm mais recidivas.  
E quando o deixam de  
o fazer o risco diminui»,  
adianta Fátima Cardoso.

COMA A 
PENSAR NO 
CORAÇÃO 
Há estudos que indicam  
que o cancro da mama  
é menos comum nos países 
onde a dieta é parca  
em gordura polinsaturada e 
saturada, mas outras investi-
gações não encontraram essa 
relação. Segundo a ACS,  
serão necessárias mais inves-
tigações para «compreender 
o efeito do consumo dos tipos 
de gordura no risco de cancro 
da mama». Certo é que,  
avança esse organismo,  
«as calorias contam e a  
gordura é a maior fonte  
de calorias». «Na globalidade, 
uma dieta demasiado rica em 
gordura está associada a um 
maior desenvolvimento de 
células malignas, sobretudo 
do cancro colo-rectal»,  
explica Fátima Cardoso, que 
recomenda às suas pacientes 
que façam «uma alimentação 
saudável para o coração por-
que estarão também a dimi-
nuir o risco de cancro». 
Na prática, isto significa o 
consumo equilibrado de gor-
dura vegetal saudável, como 
o azeite ou frutos secos; dar 
primazia a carnes brancas, 
peixe, vegetais, cereais inte-
grais e fruta; reduzir o sal, 
fumados, carnes vermelhas  
e gordura de origem animal.

Heran a genética
O QUE NÃO PODE EVITAR
MAS TEM DE SABER 

Pessoas com casos de cancro na família, 
sobretudo da mama, dos ovários, da próstata 
ou do pâncreas, têm maior risco de 
desenvolver neoplasia da mama. Sobretudo, 
se familiares diretos, como a mãe, a irmã ou 
avó, tiverem sido vítimas desta doença. 
«Nestes casos, a probabilidade aumenta 
entre 2,5 vezes e três em relação à população 
geral», revela Fátima Cardoso. «A causa mais 
comum de cancro da mama hereditário é 
uma mutação nos genes BRCA1 e BRCA2. 
Em células normais, estes genes ajudam a 
prevenir o cancro ao produzir proteínas  
que impedem as células de crescer de forma 
anormal», lê-se no site da American Cancer 
Society. «Estes genes estão associados ao 
processo de renovação celular, aumentado  
a possibilidade não só de cancro da mama 
como do ovário, do pâncreas, da próstata e 
do estômago. O BRCA 1 está mais associado 
a tumores triplo negativos e o BRCA 2 a 
recetores de marcadores hormonais», 
acrescenta Fátima Cardoso.

O QUE PODE FAZER 
Se tem casos de cancro da mama, do ovário, 
da próstata ou do pâncreas na família, deve 
marcar uma «consulta de genética médica 
para fazer uma avaliação da probabilidade  
de haver alguma alteração genética. Se essa 
probabilidade for superior a 20 por cento,  
o médico aconselha a que se faça um teste 
genético», explica a especialista.
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AUTOEXAME DA MAMA
«O sintoma mais frequente do cancro da mama é um nódulo que se deteta ao palpar as mamas ou as axilas. 
Acontece ainda muito em Portugal a mulher sentir um nódulo, notar que o mamilo segrega um líquido ou está 
mais para dentro e desvalorizar, demorar meses a ir ao médico. Essa decisão pode marcar a diferença entre a vida 
e a morte. A mamografia é um exame indispensável, mas mais importante ainda é a mulher estar atenta a 
qualquer sintoma que surja», alerta Fátima Cardoso, oncologista médica. 

QUANDO? 
Faça-o todos os meses,  
uma semana após  
o fim do fluxo menstrual.  
Se já não for menstruada 
estabeleça um dia  
do mês para o fazer.
ONDE? 
Em frente a um espelho  
ou no duche (o sabão  
facilita a palpação).
COMO? 
Utilize a ponta dos dedos, 
mas evite usar as unhas.  
Faça movimentos circulares 
e percorra as mamas  
e as axilas, seguindo  
este passo a passo.

Coloque-se em 
frente a um 

espelho. Observe  
a forma, simetria, 
cor e textura da 

pele de ambas as 
mamas; compare  
e verifique se há 
alterações nos 

mamilos ou  
“covas na pele”.

Levante os braços, 
colocando as 
mãos  sobre a 

cabeça. Verifique 
se surge alguma 

assimetria ou pele 
repuxada.

Aperte suavemente  
os mamilos.  

Esteja atenta se 
segregam algum 

líquido.

Deite-se e coloque 
uma almofada por 
baixo das costas,  
do lado que vai 

examinar. Coloque 
o braço desse lado 
debaixo da nuca e 
palpe a mama com 

a mão oposta. 
Esteja atenta a 

nódulos ou outras 
alterações. Repita 
na outra mama.

Imagiologia
QUANDO FAZER A MAMOGRAFIA? 
É um exame de imagem ao tecido mamário, obtido através de raio-X de baixa dose. Pode detetar irregularidades, 
como nódulos ou calcificações, que podem ser sinal de tumor ou cancro, antes que sejam descobertos por palpação.

A IDADE CERTA 
É uma técnica de rastreio prioritária a partir dos 50 anos. Fátima Cardoso, oncologista médica, recomenda que a 
mulher «faça uma primeira avaliação com mamografia e ecografia aos 35 anos para ter uma avaliação de base que 
sirva de comparação no futuro. Depois, a partir dos 40 anos, recomendo que se repita a mamografia de dois em 
dois anos ou de três em três anos, em função do risco da mulher».

OUTROS EXAMES 
A ecografia é outra técnica que permite obter uma imagem através de ultrassons e que, geralmente, é utilizada 
como complemento da mamografia, embora seja frequente fazê-la isoladamente antes dos 30 anos. Outro exame 
que pode ser usado em complemento à mamografia é a ressonância magnética, que utiliza um campo magnético 
intenso para a obtenção de imagens mais detalhadas.

1 2 3 4

FONTE: ADAPTADO A PARTIR DE DADOS DO LIVRO 34 COPA B – GUIA PRÁTICO SOBRE A MAMA, A SAÚDE E A SEXUALIDADE, ANA PAULA AVILLEZ (ACADEMIA DO LIVRO)
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MAIS DE

CANCRO DA MAMA AVANÇADO 
«Mesmo com os melhores tratamentos, 30 por cento dos casos de cancro da mama vão recidivar 
(reaparecer), dando origem ao cancro da mama avançado que é uma doença tratável mas 
incurável. Quando ocorre, há doentes que se sentem culpadas, mas tal não deve acontecer», 
relata Fátima Cardoso, oncologista médica.

70%
           DOS 

DE CANCRO  
DA MAMA

  
 SE A DOENÇA  

FOR  
DETETADA  

NUMA  
FASE INICIAL

casos

Quando o  cancro acontece
TRUNFOS DA CIÊNCIA
CIRURGIA 
Em cerca de 80 por cento dos 
casos, o cancro é removido 
através da cirurgia conserva-
dora, em que apenas se retira 
o cancro e algum tecido 
normal que esteja à volta e 
um dos gânglios linfáticos 
(técnica de gânglio sentinela). 
Nos restantes casos, é retira-
da a totalidade da mama 
onde se encontra o cancro 
(mastectomia total) ou remo-
ve-se toda a mama e alguns 
gânglios linfáticos que estão 
por baixo do braço (esvazia-
mento axilar). 

RADIOTERAPIA 
Envolve raios-X de alta 
energia ou outros tipos de 
radiação para destruir as 
células cancerígenas ou  
não permitir que cresçam.  
«Após uma cirurgia 
conservadora, é sempre 
necessário fazer radioterapia, 
mas também pode ser usada 
após uma mastectomia  
e em lesões metásticas», 
explica Fátima Cardoso.

QUIMIOTERAPIA 
É um tratamento sistémico 
(que circula por todo o 
organismo) e que destrói 
sobretudo as células que 
crescem rapidamente.  

Pode ser tomada por via oral 
ou injetada numa veia. 

TERAPIA HORMONAL 
Pode ser feita com 
Tamoxifeno ou inibidores  
de aromatase. Mais 
recentemente, surgiram  
dois novos medicamentos:  
o Everolimus, que visa atacar 
a célula tumoral em vários 
pontos em simultâneo, para 
que não ganhe resistência  
ou para que seja adiada; e o 
Palbociclib que também tenta 
evitar/adiar a resistência à 
hormonoterapia e tem menos 
efeitos secundários.

IMUNOTERAPIA 
Utilizada no subtipo de can-
cro da mama HER-2, envolve 
a utilização de anticorpos 
contra o recetor HER-2. Exis-
tem dois novos tratamentos.  
Um deles envolve a combina-
ção do novo Pertuzumab 
com o Trastuzumab (o trata-
mento mais antigo) que, 
acredita-se, pode vir a ter 
uma taxa de sucesso superior  
a 80 por cento. O outro trata-
mento, o T-DM1,  penetra nas 
células tumorais, libertando 
apenas aí a quimioterapia, 
diminuindo muito os efeitos 
secundários. 

são tratáveis,




