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Reconstrução mamária
eleva autoestima
No mês de combate ao câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa, vamos 
falar sobre reconstrução mamária, necessária para muitas mulheres acometidas 
com o câncer de mama. A finalidade da reconstrução mamária não é somente 
restituir a integridade corporal, mas também recompor a imagem psíquica 
comprometida por problemas de auto-imagem, aceitação social, dificuldades 
sexuais e na vida a dois.

Do ponto de vista oncológico, é cada vez mais aceita a necessidade da 
reconstrução mamária, incluindo alguns casos de mulheres com metástases. Vários 
estudos sugerem que a reconstrução não acarreta risco adicional de recidiva local 
ou reaparição da doença. 

“As indicações para mastectomia são grandes tumores malignos ou tumores 
centrais, desproporção entre o tamanho do tumor e o tamanho da mama, tumores 
multicêntricos, cirurgia de conservação da mama inadequada em controlar o tumor, 
mastectomia profilática pelo elevado risco de mutações dos genes BRCA1 e BRCA2 
e preferência da paciente em retirar a mama e evitar radioterapia em cirurgia 
conservadora”, analisa a Dra. Waldenice Viana, mastologista do Hospital HSM. 

1. O câncer de mama sempre 

aparece como caroço: há outras 

formas diferentes do câncer de 

mama se manifestar como, por 

exemplo, a microcalcificação. 

 2. Todo caroço na mama é um câncer:     a maioria dos 

nódulos que aparecem são benignos. Ainda assim, é 

importante consultar o médico sempre que um caroço 

for identificado - este pode crescer e se tornar maligno 

com o tempo.

3. Desodorantes favorecem o 

aparecimento do câncer de mama: 

não há nenhum estudo que 

comprove.

Mitos sobre
o câncer 
de mama:

4. Apenas mulheres com histórico de 

câncer de mama na família podem ter a 

doença: qualquer pessoa em qualquer 

idade pode desenvolver um câncer de 

mama.

5. Sutiã apertado pode causar câncer de mama: com ou 

sem aro, com ou sem bojo, com alças largas ou finas, 

não importa. Nenhum estudo foi capaz de provar ação 

de causa e efeito.

6. Mulheres com seios pequenos não 

têm câncer de mama: verdadeiros 

fatores de risco são a obesidade, a 

hereditariedade e o cultivo de maus 

hábitos, como fumar.

A importância da 
alimentação durante o 
tratamento de câncer


