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1.RESUMO 

 

O câncer de mama na gestação é aquele que ocorre durante a gravidez 

ou até um ano após o parto. É o tipo de câncer que mais acomete as 

mulheres em todo o mundo; no Brasil perde somente para o câncer de 

colo uterino. Autores descrevem que a maioria dos cânceres de mama 

durante a gestação é do tipo adenocarcinoma ductal infiltrante”. Isso se 

deve ao diagnóstico tardio limitado pelas alterações fisiológicas da 

gestação. Por se tratar de um assunto presente no cotidiano da 

enfermagem, o grupo tem como proposta investigar quais os métodos de 

diagnóstico no câncer de mama gestacional na atualidade, e identificar os 

tipos de tratamento indicados para gestantes com câncer de mama. Para 

isso estamos desenvolvendo uma pesquisa bibliográfica descritiva, no 

período de 2008 a 2017. A pesquisa aponta que o ideal para o diagnóstico 

do câncer de mama na gestação é o exame clínico mamário e de imagem, 

e que sejam realizados como rotina no período pré-gestacional.  Como 

indicação de tratamento as opções terapêuticas são cirurgias, 

quimioterapias e radioterapia. Temos como proposta explorar esse tema 

e contribuir para que o enfermeiro ofereça a essa mulher uma assistência 

de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama na gestação é aquele que ocorre durante a gravidez 

ou até um ano após o parto. (ALQUIMIM, et al. 2011). É o tipo de câncer que 

mais acomete as mulheres em todo o mundo, no Brasil perdendo somente para 

o câncer de colo uterino. (FERREIRA; SPAUTZ, 2014). 

De acordo com Ferreira (2014), a incidência do câncer de mama 

associado à gestação ocorre numa relação de 1/3.000 à 1/10.000, dependendo 

do país estudado. Por conta da independência na área profissional, no ambiente 

familiar, ou por motivos culturais, sociais e econômicos, as mulheres atualmente 

tem retardado a primeira gestação, fazendo com que patologias mais comuns 

em mulheres em idade avançada venham a ocorrer com mais frequência. 

(CIPRIANO; OLIVEIRA. 2015). Segundo KETTELHUT; MODENA (2008) as 

gestantes possuem maior risco em apresentar doença em estágio avançado, 

pois nódulos pequenos são difíceis de serem diagnosticados.  

Mendonça; et al., 2013 “descreve que a maioria dos cânceres de mama 

durante a gestação é do tipo adenocarcinoma ductal infiltrante”. Isso se deve ao 

diagnóstico tardio limitado pelas alterações fisiológicas da gestação. 

(KETTELHUT; MODENA,2008). 

O exame físico realizado na fase de gestação e amamentação é 

comprometido pela densidade mamaria, aumento de volume, grande número de 

mitoses, acentuada vascularização local e retenção hídrica, o que diminui a 

exatidão da mamografia, levando a resultados de falsos positivos ou negativos 

do exame anatomopatológico (MARTINS; LUCARELLI,2012). 

Ferreira; Spautz (2014 p.204) salienta que:  

embora 80% de lesões mamarias encontradas na gestação serem 
benignas a ultrassonografia das mamas e a mamografia podem ser 
utilizadas com grandes segurança para avaliar uma lesão suspeita.  

 
 

 



3. OBJETIVOS 

 

❖ Levantar os métodos de diagnóstico no câncer de mama gestacional. 

❖ Identificar os tipos de tratamento indicados para gestantes com câncer de 

mama. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para elaboração deste estudo será a pesquisa bibliográfica descritiva. O 

material pesquisado será constituído por artigos científicos, dissertação e teses. 

Na busca de dados, serão investigados os materiais publicados no período de 

2008 a 2017. O levantamento bibliográfico será realizado por meio de consultas 

ás seguintes fontes: BVS (Biblioteca Virtual da Saúde) e bases de dados SCIELO 

(Scientific Eletronic Library Online) e LILACS. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O diagnóstico pode ser realizado através da ultrassonografia de mama, 

mamografia, ressonância magnética das mamas (FERREIRA; SPAUTZ,2014) e 

punção aspirativa por agulha fina (PAAF), (MARTINS; LUCARELLI,2012). 

Na visão de Fernandes et al. (2011) associado a gravidez o câncer de 

mama não terá prognóstico ruim caso tenha o diagnóstico durante a gravidez ou 

dentro de um ano após.  

As opções terapêuticas consistem em cirurgia que podem ser realizadas 

seguramente durante todos os trimestres da gestação com mínimo de riscos 



para o feto, sendo a mastectomia com linfadenectomia é o procedimento mais 

seguro. A radioterapia é contraindicada, porém em pequenas doses pode ser 

usada para irradiar algumas regiões maternas sem acometer o feto. 

A quimioterapia é significativamente mais segura quando administrada no 

segundo trimestre de gestação, porém há contraindicação de amamentação 

(MANOEL, et al. 2011) 

 

 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Ao realizar análise dos estudos foi possível levantar os métodos de 

diagnósticos do câncer de mama na gestacional. 

O ideal para o diagnóstico do câncer de mama na gestação é o exame 

clínico mamário e de imagem, sejam realizados como rotina no período pré-

gestacional. Caso não tenha sido realizada essa avaliação anterior à gestação, 

deve ser feita no pré-natal por meio de anamnese, exame clínico e exames de 

imagem (MARTINS; LUCARELLI, 2012).  

De acordo com MANOEL, et al., (2011), as opções terapêuticas são 

cirurgias, quimioterapias e radioterapia. O objetivo do tratamento da gestante 

com câncer de mama é o mesmo da paciente não grávida: prevenção de 

metástases sistêmicas e controle local da doença. No entanto a forma de 

tratamento precisa ser cuidadosamente avaliada em função dos potenciais 

efeitos adversos para o feto (MONTEIRO, et al, 2014), a abordagem deve ser 

individualizada principalmente em função da idade gestacional e das condições 

clínicas da paciente (MONTEIRO, et al, 2012). 
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