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RESUMO
Apesar de incomum, o câncer de mama também está presente na população masculina.
Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi descrever a epidemiologia, o perfil dos
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pacientes, classificação, tratamento e evolução do câncer de mama masculino em
unidades de referência oncológica do centro-oeste brasileiro no período de 2000 a 2015.
Tratou-se de um estudo documental, retrospectivo e descritivo de caráter epidemiológico
que foi realizado na Unidade Oncológica de Anápolis e no Hospital Araújo Jorge (HAJ).
No presente estudo, os principais achados foram a idade média ao diagnóstico de 57,02
anos, história de alcoolismo e tabagismo como os principais fatores de risco para
neoplasia. Em relação a histopatologia, predominaram: tipo ductal invasivo, receptores
hormonais positivos, grau histológico tipo II, Ki67 negativo e a maioria não expressante
de Her2. No que se referiu ao estadiamento, a maioria era estádio III. O tratamento mais
realizado foi a mastectomia radical, com adjuvância na maior parte. Os resultados deste
estudo concordaram em sua maioria com a literatura, diferindo principalmente no tocante
à lateralidade da lesão. Esta pesquisa permitiu mais informações acerca do câncer de
mama masculino. É fundamental que a saúde masculina seja trabalhada de modo a
aproximar essa população da rede preventiva, já que, apesar de pouco incidente, esta
patologia apresenta elevada letalidade.
Palavras-chave: Neoplasias da Mama, Saúde do Homem, Fatores de Risco.
ABSTRACT
Although uncommon, breast cancer is also present in the male population. Thus, the goal
of this research was to describe the epidemiology, patient profile, classification, treatment
and evolution of male breast cancer in cancer reference units in the Brazilian Midwest
from 2000 to 2015. It was a documentary, retrospective and descriptive study with
epidemiological character that took place at the Oncology Unit of Anápolis and at
Hospital Araújo Jorge (HAJ). In the present study, the main findings were the mean age
at diagnosis of 57,02 years, history of alcoholism and smoking as the main risk factors
for cancer. Referring to histopathology, the following types had predominated: invasive
ductal type, positive hormone receptors, histological grade type II, negative Ki67 and
most of them not expressing Her2. With regard to staging, most were stage III. The most
common treatment was radical mastectomy, along with adjuvant treatment in the most
part. The results of this study mostly agreed with the literature, differing mainly about the
laterality of the lesion. This research allowed more information about male breast cancer.
It is essential to work on men's health, in order to bring this population closer to the
preventive network, since, despite being a small incident, this pathology has a high
lethality rate.
Keywords: Breast Neoplasms, Men's Health, Risk factors.

1 INTRODUÇÃO
O câncer de mama, doença frequente na população feminina - primeira causa de
morte por câncer entre as mulheres, também acomete os homens de maneira mais rara.
Estima-se que para 100 casos novos de câncer de mama em mulheres, apenas um caso
em homens é encontrado, o que representa 0,8% a 1% de casos de neoplasia mamária
(ARAÚJO et al., 2018). É importante observar que, por ser uma doença rara, existem
poucos estudos epidemiológicos relativos ao câncer de mama masculino, associando-se
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ainda com a escassez de estimativas pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), onde
podem-se encontrar dados atualizados anualmente sobre o câncer de mama feminino.
Dessa forma, pouco se sabe sobre o impacto dessa doença na população.
Sua etiologia ainda é desconhecida, assim como a grande maioria das outras
neoplasias, mas há fatores associados com o maior risco, como a história familiar de
câncer de mama, tratamentos hormonais prolongados e obesidade. Porém, apesar de não
estar bem estabelecido na literatura científica preditores etiológicos relacionados ao
câncer de mama masculino, há evidências relacionadas ao surgimento mais tardio – em
média 10 anos – deste tipo de câncer, em comparação com os tumores de mama feminina,
uma vez que a idade média dos pacientes ao diagnóstico é de 60 a 70 anos. Somando-se
a isso, a taxa de sobrevivência global desse câncer é mais baixa, em razão do diagnóstico
mais tardio e, consequentemente, em estágio mais avançado da doença (NOGUEIRA;
MENDONÇA; PASQUALETTE, 2014; ARAÚJO et al., 2018).
O câncer de mama possui alta heterogeneidade clínica, morfológica e biológica.
E sua diferenciação e classificação possuem grande importância no que se refere aos
fatores prognósticos e alvos terapêuticos específicos (CIRQUEIRA et al., 2011). Cerca
de 70 a 80% dos carcinomas de mama são descritos como carcinomas ductais invasivos
não especificados e em média 25% são definidos histologicamente em tipos especiais. A
evolução da biotecnologia permitiu sua classificação molecular por perfis de expressão
gênica (DE BARROS; LEITE, 2015).
Por ser uma doença rara, existem poucos estudos epidemiológicos relativos ao
câncer de mama masculino. Porém, sua incidência tem aumentado nos últimos anos. Foi
visto um aumento significante de 0,86 para 1,06 a cada 100.000 homens no decorrer dos
últimos 26 anos (DA COSTA et al., 2019). Ainda assim, a literatura carece de dados que
reforcem evidências científicas destinadas à definição de protocolos e normas de conduta
específicas na abordagem do câncer de mama masculino. Por isso, muitas das atuais
modalidades de tratamento são baseadas na experiência com câncer de mama feminino.
Portanto, ainda existe muito a ser descoberto, principalmente no que se refere às suas
causas, possivelmente relacionadas a fatores externos e genéticos (ARAÚJO et al., 2018;
DA COSTA et al., 2019).
Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi descrever os aspectos epidemiológicos,
histológicos e anatomopatológicos do câncer de mama masculino em unidades de
referência oncológica do centro-oeste brasileiro no período de 2000 a 2015, compreender
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o perfil desses pacientes acometidos, os fatores relacionados ao desenvolvimento, além
de correlacionar com o tratamento e evolução.
2 METODOLOGIA
Tratou-se de um estudo documental, retrospectivo e descritivo de caráter
epidemiológico a ser realizado na Unidade Oncológica de Anápolis e no Hospital Araújo
Jorge (HAJ), unidades operacionais da Associação de Combate ao Câncer em Goiás
(ACCG). A população delimitada compreendeu os pacientes homens portadores de
câncer de mama e que realizaram alguma etapa do diagnóstico e/ou do tratamento no
Hospital Araújo Jorge e/ou na Unidade Oncológica de Anápolis. O período estabelecido
para a pesquisa foi entre os anos 2000 e 2015 e, com isso, a amostra foi composta por 46
pacientes.
Foram incluídos no estudo dados de todos os pacientes masculinos diagnosticados
com câncer de mama e que possuam prontuário disponível para análise no período de
2000 a 2015 na Unidade Oncológica de Anápolis e no Hospital Araújo Jorge. Foram
excluídos os dados dos prontuários de pacientes que não correspondiam ao diagnóstico
de câncer de mama.
Foram coletados dados dos prontuários e as informações extraídas completaram
as variáveis presentes no formulário de coleta de dados. Após a tabulação dos dados,
foram realizadas as análises descritivas destes. Foram calculados os números e
percentuais de pacientes para cada uma das categorias em análise. As tabulações foram
realizadas utilizando o programa Excel e as análises estatísticas foram realizadas
utilizando o programa Stata 15.0.
Esta pesquisa foi submetida ao processo de avaliação ética ao Comitê de Ética e
Pesquisa da Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG). A pesquisa seguiu os
preceitos éticos estabelecidos pela resolução 466/2012. Os dados foram coletados após
aprovação pelo comitê em questão, com o parecer número 4.533.454/2021.
3 RESULTADOS
Dos 46 indivíduos pesquisados, dois tiveram seus dados excluídos, já que os dados
desses prontuários não se referiam em nenhum momento ao diagnóstico de câncer de
mama, e sim a outras neoplasias. Desse modo, totalizaram-se 44 pesquisados. A idade
média ao diagnóstico da amostra foi de 57,02 anos e o perfil sociodemográfico através
das variáveis estado civil e procedência é apresentado na Tabela 1.
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Tabela 1 – Perfil sociodemográfico dos participantes da pesquisa
Características
sociodemográficas
Estado Civil
Casado
Solteiro
Viúvo
Outros
Procedência
Goiás
Outros estados
Total

n

%

29
10
3
2

65,91%
22,73%
6,82%
4,55%

42
2
44

95,45%
4,55%
100,00%

Possíveis fatores relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama em homens
na amostra analisada são identificados no Gráfico 1. Predominam: história de alcoolismo
e tabagismo (ambos com 36,36%), antecedentes de outras neoplasias (31,82%),
antecedentes de doenças de mama (27,27%) e história familiar de câncer de mama
(20,45%).
Gráfico 1 – Fatores associados ao câncer de mama em homens

Em relação aos aspectos histopatológicos, o tipo mais encontrado entre a
população pesquisada foi o carcinoma ductal invasivo (70,45%). 79,55% dos tumores
eram receptor de estrogênio (RE) positivo, 72,73% receptor de progesterona (RP)
positivo, e, em sua maioria, não expressantes de Her2 (59,09%), sob baixo índice
proliferativo (Ki67 negativo expresso em 61,36%). Além disso, o grau histológico mais
prevalente foi o tipo II/Moderado (47,73%).
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Os resultados iniciais demonstraram que a mama direita foi a mais acometida,
(86,36%), e que a maioria dos casos se associou com proliferação linfonodal (40,91%).
Quanto à topografia e acometimento papilar, os resultados foram inconclusivos, uma vez
que a maior parte dos prontuários abrangidos não discriminava tais dados. Esses e outros
aspectos estão sintetizados no Gráfico 2.
No que se refere ao estadiamento, a maior parte dos pacientes foi classificada em
estádio III (27,27%), seguida pelo estádio IV (15,91%), e o mesmo número foi encontrado
entre os pacientes dos estádios I e II (13,64%). A maioria dos pacientes apresentava
metástase em linfonodo ao diagnóstico (43,18%), porém apenas 13,64% possuíam
metástase a distância. Quanto a presença de metástase durante ou após o tratamento,
11,36% tiveram essa manifestação.
Em relação a terapêutica, a minoria dos pacientes realizou o tratamento
neoadjuvante (34,09%). A maioria recebeu o tratamento cirúrgico (75%), sendo que entre
esses a maior parte realizou mastectomia radical (63,64%). O tratamento adjuvante foi
feito pela grande maioria dos indivíduos (86,37%), e a opção de hormonioterapia
complementada com radioterapia e quimioterapia foi a mais realizada (20,45%).
Gráfico 2 – Características histopatológicas e anatomopatológicas do câncer

A correlação entre estadiamento da neoplasia com o tratamento realizado, bem
como a evolução de acordo com o estádio são apresentados respectivamente nos gráficos
3 e 4.
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Gráfico 3 – Tipo de tratamento de acordo com o estadiamento do câncer de mama

Gráfico 4 – Evolução do caso de acordo com o estadiamento do câncer de mama

4 DISCUSSÃO
A idade média ao diagnóstico do câncer de mama dos pacientes desse estudo foi
57,02 anos, compatível com outras pesquisas realizadas, como as de Nogueira, Mendonça
& Pasqualette (2014) e Araújo et al. (2018). Como evidenciado na Tabela 1, em sua
maioria, os pacientes eram casados (65,91%) e procedentes de Goiás (95,45%). O
conhecimento dessas informações foi importante para caracterização do perfil
sociodemográfico dos pesquisados.
O Gráfico 1 demonstra os principais fatores de risco para neoplasias da mama
presentes nos pacientes desta pesquisa. Predominam história de alcoolismo e tabagismo,
antecedentes de outras neoplasias, antecedentes de doenças de mama e história familiar
de câncer de mama. Esses resultados coincidiram com a literatura no tocante à história
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familiar de câncer de mama. Obesidade e história de tratamentos hormonais prolongados,
fatores de risco sugeridos por Nogueira, Mendonça & Pasqualette (2014) e Araújo et al.
(2018) não tiverem participação tão importante aqui tal como a história de tabagismo e
alcoolismo. Assim, mais estudos podem ser realizados com o intuito de verificar essa
possível relação.
No que se refere ao tipo histológico, os resultados vão ao encontro da literatura,
uma vez que a incidência do carcinoma ductal invasivo foi constatada neste estudo em
70,45%, e nos estudos de Bonfim e colaboradores (2013) e Haas, Costa e Souza (2009),
obteve-se a margem de 75%-93,7%. Segundo a American Cancer Society (2018), isso
acontece porque a mama masculina é menor do que a mama feminina, o que restringe o
desenvolvimento dos cânceres de mama masculinos às áreas próximas ao mamilo, sendo,
então, mais propensos a se disseminar para o ducto.
Em relação à expressão de receptores nos tumores de mama masculino, estudos
relatam positividade de RE entre 56,25-91,8%, e de RP entre 62,50-83,2% (BONFIM et
al, 2013; KONDURI et al., 2020). Uma maior proporção de positividade RE e RP foi
detectada em homens em comparação com pacientes do sexo feminino (KONDURI et al.,
2020). Nesta pesquisa, 79,55% dos tumores eram receptor estrogênio positivo e 72,73%
receptor progesterona (RP) positivo, concordando com a literatura citada acima.
Nogueira, Mendonça e Pasqualette (2014) e Ruddy & Winer (2013) apontam que
14,8-45% dos receptores HER2 eram positivos nos canceres de mama em homens, em
consonância com o valor de 40,91% aqui descrito. Por outro lado, pouco se encontra na
literatura sobre a expressão do antígeno Ki67, mas tem-se em consenso que sua expressão
se correlaciona com um pior prognóstico (SERRA, 2014). Nessa pesquisa, 38,64%
apresentaram antígeno Ki-67 positivo o que contrasta com o valor de 50% revelado pelo
estudo de Bonfim et al., (2013).
Além disso, a mama direita foi a mais comprometida pelo câncer, quando
comparada à esquerda. Entretanto, os achados relativos da literatura apontam para
predileção do tumor para o lado esquerdo, tanto na população masculina quanto feminina
(NOGUEIRA; MENDONÇA E PASQUALETTE, 2014).
Em relação ao grau histológico, o mais recorrente foi o moderado (II), com valores
como 62,5% - demonstrados por Bonfim e colaboradores (2013). Tal informação é
importante por estar relacionada com as taxas de sobrevida geral. Nogueira, Mendonça
& Pasqualette (2014) apontam que em estágios moderados essa taxa está entre 50 e 80%.
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Por fim, os dados sobre proliferação linfonodal desta pesquisa, mostram
positividade em sua maioria. Nesses casos de comprometimento, Haas, Costa e Souza
(2009) demonstraram que existe a piora da sobrevida nos 5 anos nas seguintes proporções:
77% nos casos de linfonodos negativos contra 37,5% nos de linfonodos positivos.
Os tratamentos do câncer (CA) de mama em homens baseiam-se, frequentemente,
nas mesmas recomendações utilizadas para as mulheres. Ao longo do século XX, o
procedimento cirúrgico padrão recomendado era a mastectomia radical. Com o passar do
tempo, iniciou-se a utilização de procedimentos menos invasivos, como a mastectomia
radical

modificada

e

a

mastectomia

simples

(NOGUEIRA;

MENDONÇA;

PASQUALETTE, 2014). No presente estudo, por outro lado, a maioria dos pacientes foi
submetida a mastectomia radical, sem grandes variações entre os estágios, com exceção
ao estágio IV, em que menos da metade dos pacientes foram submetidos a cirurgia.
Estudos sugerem que existem diversas características que são únicas do câncer de
mama masculino em comparação com o feminino. Nos homens, a doença apresenta uma
taxa mais alta de positividade hormonal, no HER2 a positividade é menor e a patologia
se exibe de forma mais avançada no momento do diagnóstico. Segundo algumas
pesquisas, aproximadamente 90% dos casos da doença masculina apresentam receptor
estrogênio positivo e 81% expressam receptor progesterona, o que reflete as elevadas
taxas de receptores hormonais ((NOGUEIRA; MENDONÇA; PASQUALETTE, 2014).
Em consonância a esses estudos, a presente pesquisa revelou uma grande utilização do
tamoxifeno na maioria dos pacientes em todos os estágios, um agente antiestrogênico que
aumenta a sobrevida em tumores positivos para receptores estrogênicos.
De acordo com ARAÚJO et al., 2018, o fato dessa neoplasia ser rara na população
masculina e estes se manterem afastados dos serviços de saúde permite que a doença se
torne mais agressiva. Em sua maioria, o diagnóstico é feito em idades e estágios mais
avançados, quando comparados às mulheres. Esta demora no diagnóstico produz um
severo impacto na sobrevida dos homens acometidos pelo câncer mamário.
Foi demonstrado que quando o diagnóstico ocorre até um período de 6 meses, a
taxa de sobrevida em 5 e 10 anos é de 90% e 70% respectivamente, enquanto em pacientes
com demora diagnóstica em período superior a 6 meses, estas taxas de sobrevivência em
5 e 10 anos caem respectivamente para 71% e 56% (ARAÚJO et al, 2018). Esses dados
vão de encontro ao que foi demonstrado nesse estudo, uma vez que a grande maioria dos
pacientes diagnosticados no estádio I estavam vivos até o momento da coleta dos dados,

Brazilian Journal of Development, Curitiba, v.7, n.10, p. 98212-98222 oct. 2021

Brazilian Journal of Development 98221
ISSN: 2525-8761

enquanto a maioria dos pacientes diagnosticados no estádio IV atestavam óbito, e grande
parte atestava perda de seguimento.

5 CONCLUSÃO
Conclui-se que, o câncer de mama masculino, apesar de possuir diversas
semelhanças com a neoplasia mamária maligna feminina, possui suas particularidades,
principalmente no tocante à incidência e prognóstico. Esta pesquisa permitiu uma maior
disposição de informações acerca do câncer de mama masculino de brasileiros em sua
maioria procedentes de Goiás, tendo em vista os locais de realização da pesquisa. A
histopatologia e anatomopatologia, bem como os possíveis fatores relacionados ao
desenvolvimento – como etilismo e tabagismo, abrem margem para mais pesquisas e
ações passíveis de intervenção prática. Tendo em vista o diagnóstico em fases mais tardias
estar diretamente relacionado com desfechos não favoráveis e/ou com a perda de
seguimento, é fundamental que a saúde masculina seja trabalhada de modo a aproximar
essa população da rede assistencial/preventiva, já que, apesar de pouco incidente, esta
patologia apresenta elevada letalidade.
Neste estudo, uma grande dificuldade encontrada foi a perda de seguimento de
pacientes, o que impossibilitou muitas correlações. Além disso, houve dificuldade de
acesso às informações do prontuário devido a grande quantidade de dados faltantes, o que
demonstra uma falha no registro de informações da anamnese e exame físico durante a
consulta oncológica. A literatura também carecia de estudos para comparações mais
assertivas. Mesmo assim, esta pesquisa permitiu a identificação de aspectos
epidemiológicos, histológicos, anatomopatológicos, o perfil dos pacientes, bem como
aspectos ligados ao tratamento e evolução – em sua maioria concordantes com a literatura,
abrindo margem para pesquisas futuras.
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