
  

Não tenho parentes com câncer de mama 
e, portanto, não preciso me preocupar. 
MITO
O câncer de mama é hereditário em apenas 10% 
dos casos, isto é, em 90% dos casos a doença é 
adquirida ao longo da vida é não é herdada dos 
pais. Assim, mesmo que não tenha parentes com 
câncer de mama, toda mulher a partir dos 40 anos 
precisa fazer a mamografia anualmente.

Palpei um caroço na mama, mas ele não 
dói, não deve ser preocupante. MITO
O câncer de mama produz nódulo indolor. 
Todo nódulo palpável, doloroso ou indolor, 
requer avaliação imediata do mastologista.

Estou evitando uso de desodorante e 
sutiã porque li na internet que causa 
câncer. MITO
Não há evidências científicas que associem 
ao risco de câncer de mama.Coloquei próteses mamárias e não devo 

mais fazer a mamografia porque pode 
estourar os implantes. MITO 
As próteses (implantes) são altamente resistentes 
e a mamografia não tem capacidade de causar 
sua rotura. O diagnóstico precoce com a 
mamografia deve ser mantido.

A causa do meu câncer foi uma pancada 
que recebi na mama. MITO
O câncer de mama é uma doença genética e 
uma pancada não provoca uma mutação no 
gene.

Prefiro me prevenir com o ultrassom, exame muito mais confortável. MITO 
O único exame que comprovadamente diminui a mortalidade do câncer de mama é mamografia. 
O ultrassom é indicado como auxiliar da mamografia quando há dúvida, nunca de forma isolada.

Tenho medo de fazer todo ano mamografia porque a radiação do exame pode levar 
ao câncer. MITO
A dose de irradiação é muito pequena e o exame é seguro. 

Minha mãe teve câncer aos 40 anos. Meu médico aconselhou começar a fazer 
mamografia 10 anos antes, aos 30 anos. VERDADE
Na população geral a mamografia é preconizada a partir dos 40 anos. Mas quando há história 
familiar de câncer de mama, aconselha-se o início da realização da mamografia 10 anos antes 
da idade do parente mais jovem afetado. E se há vários casos de câncer de mama na família, 
além da mamografia, está indicado também fazer a ressonância das mamas.

Fonte: Afonso Celso Pinto Nazário - Professor Livre-Docente da Disciplina de Mastologia da 
Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp)
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