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RESUMO 

 

FREITAS, et al, 2008 diz que o câncer de mama em homens e uma 

doença incomum. É classificada como carcinomas do tipo ductal, sendo rara a 

apresentação lobular. Quanto a diagnostico e tratamento, são utilizadas as 

mesmas recomendações aplicadas ao câncer feminino. Isso ocorre 

basicamente pela carência de estudos envolvendo aspectos 

anatomopatológicos dessa neoplasia, sendo que grande parte limita-se a 

relatos ou pequenas series de casos.  

Palavras chaves: câncer, mama masculina, carcinoma, mamografia, 

diagnóstico.  

 

ABSTRACT  

 

FREITAS, et al, 2008 says that breast cancer in men and an uncommon 

disease. It is classified as ductal carcinomas, lobular presentation is rare. As for 

diagnosis and treatment, are used the same recommendations apply to female 

cancer. This is basically the lack of studies involving pathological aspects of this 

neoplasm, and largely limited to case reports or small series of cases.  

Key words: cancer, male breast cancer, mammography, diagnostic. 

 

OBJETIVO 

 

Demonstrar acurácia da mamografia para o diagnóstico do câncer de 

mama masculino. Evidenciar suas características clínicas e radiológicas. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo envolve somente dados de domínio público, ou seja, apenas 

revisão bibliográfica. 

 

 

INTRODUÇÃO 



 

A radiologia tem sido fundamental para o diagnóstico de patologias, uma 

delas é o câncer de mama que apesar de afetar as mulheres em todo o mundo 

e abordada em vários estudos. O câncer de mama masculino não é tão 

abordado, pois é incomum, mas o seu diagnóstico é feito pela mamografia 

assim como em mulheres. 

 

ACHADOS CLÍNICOS 

 

Manifesta como massa indolor firme na região subareolar. Retração ou 

inversão do mamilo, espessamento da pele, formação de crostas e ulceração. 

As secreções papilares pode ser devido às afecções benignas como papiloma, 

ectasia ductal e ginecomastia BASSET,et al,  2000 ; FISCHER, 2010. 

 

EXAME MAMOGRÁFICO 

 

Assim como o exame em mulheres, na mama masculina são realizadas 

as incidências crânio caudal e médio lateral oblíqua (figura1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1 - Em A. posicionamento mamográfico crânio caudal. B 
posicionamento mamográfico médio lateral Oblíqua. 
Fonte: DAMAS, 2010. 

 

CARACTERÍSTICAS RADIOLÓGICAS 

 

Apresenta-se como massa espiculada, retração e ulceração da pele 

como demonstra a figura 2.  São incomuns calcificações. As massas 

excêntricas são altamente suspeitas de carcinoma BASSET, et al, 2000. 
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Figura 2 - Câncer de mama masculino. Observa massa indolor, 
paciente queixava-se de crostas no mamilo, a seta demonstra mamilo 
retraído. Em A incidência mamografica crânio caudal e B incidência 
mamografica médio lateral oblíqua, mostram grande massa 
espiculada sob o mamilo. 
Fonte: BASSET, et al, 2000. 

 

RESULTADOS 

 

Segundo FISCHER, et al, 2010 a mamografia masculina contribui com 

menos de 1% dos casos de cânceres de mama. Pode afetar todas as faixas 

etárias e a média é de 65 anos.  As indicações para ao exame de mamografia 

em homens incluem massa palpável, aumento do volume das mamas e 

alterações de pele ou secreção areolar BASSET, et al,  2000.   E por ser incomum, os 

sintomas podem não ser reconhecidos tão cedo, e geralmente progride para 

estágios mais avançados antes de ser diagnosticado BONTRAGER, 2010. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mamografia é o método de escolha para o estudo das patologias 

mamárias OLIVEIRA, 2001. Segundo presidente da SBM, a melhor maneira de 

combater a mesma é a informação orientando os homens quanto a 

possibilidade deles também apresentarem o processo. Quando existe a queixa 

de um nódulo a forma de diagnóstico utilizado para detectar o câncer de mama 

masculino é feito através do histórico do paciente e de exames como 

mamografia, ultrassonografia e biópsia do tumor. O tratamento dependerá do 

estádio do tumor, podendo ser feito através de cirurgia, radioterapia ou 

quimioterapia SBM, 2013. 
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