
   

Perspectivas Médicas

ISSN: 0100-2929

perspectivasmedicas@fmj.br

Faculdade de Medicina de Jundiaí

Brasil

Garcia Barbato, Cristina; Reis, Fernando Ivan dos; Conti Teixeira, Luis Felipe; Albejante Hoffmann,

Rodrigo; Cappi Maia, Edna Marina; Bosco Ramos Borges, João

Medicamentos e Alimentação na Prevenção do Câncer de Mama

Perspectivas Médicas, vol. 16, enero-diciembre, 2005, pp. 15-21

Faculdade de Medicina de Jundiaí

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243217655005

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2432
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243217655005
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=243217655005
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2432&numero=17655
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=243217655005
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2432
http://www.redalyc.org


Medicamentos e Alimentação na Prevenção do Câncer de Mama.Medicamentos e Alimentação na Prevenção do Câncer de Mama.

Drugs and Foods in Prevention of Breast Cancer.
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   No Brasil, o câncer se apresenta como uma 
expressiva causa de mortalidade. Fonseca (1995) 
observa que, em 1950, as mortes dividiam-se em 
14,2% relacionadas a doenças do coração; 5,7% a 
cânceres e 35,9% a doenças infecciosas e parasitárias. 
No final da década de 80, essas proporções foram 
alteradas, respectivamente, para 32,4%, 12,6% e 
6,0%. Em 1997, as neoplasias femininas 
continuavam sendo a terceira causa de morte entre as 
mulheres, para todo o Brasil, segundo dados do 
Sistema de Informação sobre Mortalidade 
(DATASUS, 1997). 
     Especificamente em relação ao câncer de mama, 
nos anos 80, a incidência foi alta nos Estados Unidos e 
no Norte da Europa, com 104 e 73,5 casos em 
100.000 mulheres, respectivamente (Tessaro, 1999). 
Outro fato importante é que, até 1980, a maioria dos 
aumentos nas taxas de incidência era verificada em 
mulheres com mais de cinqüenta anos, mas, no 
período de 1980 a 1987, as taxas de incidência 
também aumentaram em mulheres mais jovens (MS, 
2000). 
   Segundo estimativas do Instituto Nacional de 
Câncer (MS, 2000), para o ano de 2000, no Brasil, 
estima-se que o câncer de mama feminino seja o 
segundo tipo de câncer mais incidente, com 28.340 
casos. Esse tipo de neoplasia maligna é a maior causa 
de morte por tumor entre as mulheres no nosso meio.

 Fatores de risco
Os principais fatores de risco para o câncer de mama 
são:

Idade
      É o principal fator de risco para câncer de mama. 
A incidência da doença aumenta principalmente na 
pós-menopausa,  o risco continua a crescer até os 75 
anos nos EUA e no norte da Europa, enquanto no 
Japão há uma queda da incidência após os 45 anos de 

Fatores de risco

    Os fatores de risco para o câncer de mama 
juntamente com a abordagem terapêutica desta 
entidade mantêm-se nos dias atuais como objeto de 
constante pesquisa. Foi observada a influência da 
idade, história familiar, biópsia prévia de mama, 
variáveis antropométricas, consumo de álcool, 
tabagismo,atividade física, fitoestrogênios, 
hormônios e quimioprevenção com Raloxifeno e 
Tamoxifeno. Esta revisão de artigos tem como objetivo 
levantar os principais medicamentos, alimentação e 
estilo de vida que influem no comportamento desta 
doença.

    The risk factors for breast cancer and the 
therapeutic management remain nowadays as a 
constant research factor. It was seen the influence of 
age, family history, previous breast biopsy, 
antropometrical values, alcohol and smoke habit, 
physical activity, phytostrogens, hormones and 
quimioprevention with Raloxifen and Tamoxifen. This 
review of articles have the intention to find the 
influence of the main drugs, lifestyle and food that 
make difference on the behavior of this disease. 
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genética, diferenças de níveis hormonais endógenos, 
estilo de vida e dieta, terapia hormonal e viabilidade 
de varreduras mamográficas podem explicar as 
variações observadas em diferentes países.

História familiar
       É outro importante fator de risco. Possuir mãe ou 
irmã com câncer de mama aumenta o risco de 
desenvolver a doença em duas a três vezes. Se possuir 
mais de um parente com a doença, se a doença 
aparecer em idade precoce, se for bilateral ou 
associada com câncer nos ovários, o risco é maior 

(2)ainda . Estudos realizados em famílias com alta 
incidência de câncer de mama mostraram que 5-7% 
de todos os carcinomas mamários são hereditários. 
Acredita-se que mulheres portadoras das mutações 
dos genes BRCA1 e BRCA 2 possuem 37 a 85% de risco 
a mais de desenvolver câncer antes dos 70 anos de 
idade, do que comparado ao risco de 10 % da 

(3,4)população . Tumores relacionados ao gene BRCA 
geralmente aparecem antes dos 50 anos de idade, 
embora seja comum diagnosticar pacientes em  idade 

(1)mais avançada .

Biópsia prévia para a doença benigna.
       A doença benigna da mama (DBM) é uma condi-
ção comum que inclui um amplo espectro clínico e 
histopatológico da glândula mamária, onde os mais 
representativos são fibroadenoma e cistos. A maioria 
dos nódulos mamários é indolor e regride 
espontaneamente. As mulheres que não fazem o auto-
exame possuem menos queixas de nódulos mamários, 
por outro lado, aquelas que realizam o auto-exame 
são as que detectam os cistos e fibroadenomas e são 
mais bem informadas sobre o câncer de mama. Isso 
explica porque o auto-exame  pode ser considerado  
um indicador indireto da presença de fatores de risco. 
As mulheres que realizaram biópsia de DBM possuem 
um risco relativo de desenvolver carcinoma em 1,5-

(5)1,8 . Mulheres com diagnóstico prévio de carcinoma 
lobular ou ductal in situ possuem um risco relativo de 
8-10 de desenvolver câncer de mama comparado com 

(6)a população em geral .

Variáveis Antropométricas
      Variáveis antropométricas, tais como peso e altu-
ra, para o risco de desenvolver câncer de mama ainda 
são assuntos de debate. Uma pequena correlação 
entre altura na adolescência e o risco de câncer é 
descrita em alguns estudos. Mulheres que alcançaram 
sua altura máxima após os 18 anos, apresentaram  
risco menor das que obtiveram sua altura máxima 

(7)aos 13 anos .
     O peso está diretamente correlacionado ao risco
de câncer de mama na pós-menopausa e maior Índice 
de Massa Corpórea (IMC) nesta faixa etária pode 
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apresentar associação com o câncer. A perda de peso 
nas mulheres menopausadas que atingiram seu peso 
máximo aos 45 anos reduziu o risco de câncer de 
mama comparado às mulheres menopausadas que 

(8)atingiram seu peso máximo após esta idade .

Estilo de vida
CONSUMO DE DIETA GORDUROSA
     A associação entre o consumo de dieta rica em 
gordura e o risco do câncer de mama é muito 
debatida. Embora a redução do estradiol circulante 
em mulheres pré e pós-menopausadas tenha sido 
observada com a redução da gordura da dieta, 
estudos epidemiológicos não demonstraram a 
correlação entre o consumo de gordura e o risco de 

(9)câncer de mama .

 CONSUMO DE ÁLCOOL
   A maioria dos estudos epidemiológicos
tem relatado associação entre ingestão de álcool e o 
risco de desenvolver carcinoma em mulheres pré e 
pós-menopausadas [risco relativo (RR) variando de 

(10)1,1 a 4,0] . Os estudos demonstraram que o risco é 
dose-dependente. Estudos americanos correlacionam 
2% dos cânceres de mama a esta etiologia, 
aumentando para 15% na Itália. Em mulheres 
menopausadas que não estão em uso de Terapia de 
Reposição Hormonal (TRH),  consumo moderado de 
álcool não aumenta o risco para o câncer, fato 

(11)observado naquelas que fazem uso de TRH .

ATIVIDADE FÍSICA
     A literatura é controversa quanto ao risco de 
câncer na menopausa e atividade física. A dificuldade 
é que nenhum método consegue quantificar a 
atividade física e o período da vida no qual o exercício 
seria benéfico. Porém, recentes dados sugerem  
redução do risco nas mulheres pós-menopausadas 

(12)que realizam atividade física .

Fitoestrogênios
      A incidência de alguns cânceres incluindo o câncer 
de mama, endométrio, próstata e cólon, é menor no 

(13)Oriente do que no Ocidente . A hipótese levantada 
tem sido que diferentes hábitos alimentares são a 
razão para isto.

(14)     Maskarinec e Meng demonstraram que mulhe-
res com alta ingestão de soja tinham menor densidade 
mamográfica quando comparadas com mulheres com 
baixa ingestão .

(15)    O estudo corrobora o trabalho de Shu et al , o 
qual mostrou  redução do risco de câncer de mama 

 nas mulheres que possuíam  grande ingestão de soja 
na adolescência. Isto também é demonstrado pelo 
forte efeito quimiopreventivo encontrado em animais 
alimentados com fitoestrogênios no período pré- 
puberal.



 17

    Conclui-se que a redução da densidade mamo-
gráfica em dieta rica em produtos da soja pode 

(16)
proteger contra o câncer de mama .

Hormônios exógenos
CONTRACEPTIVOS ORAIS
     Nesses últimos anos, uma relação entre o uso de 
anticoncepcionais orais e o risco para câncer de 
mama tem sido muito discutida, embora muitos 
estudos epidemiológicos mostrem resultados 

(13)inconsistentes .
     Na literatura,  estudo de meta-análise em 1996, 
abordando 54 estudos epidemiológicos, mostrou um 
leve aumento no risco (RR = 1,24, 95% CI = 1,15-
1,33) para câncer de mama em mulheres fazendo uso 
de anticoncepcional oral (ACO), sem correlação 
observada com a dose utilizada, preparações , tempo 
de uso, idade inicial do uso, idade do diagnóstico e 
história familiar. O risco permaneceu estável durante 
10 anos após o fim do uso, retornando a valores 
basais logo após.
    A maioria desses dados abrange mulheres que 
desenvolveram câncer durante o período pré ou 
perimenopausa, não envolvendo as mulheres pós- 

(17,18)menopausadas .
   Dois outros estudos coorte mostram RR quase 
dobrado em mulheres pós-menopausadas com câncer 
de mama que fizeram uso de ACO por longos 

(19,20)períodos .
     Outro ponto de discussão abrange o uso de ACO 
em mulheres com história familiar de câncer de 
mama ou que apresentem as mutações gênicas 
BRCA1 e BRCA2, sendo necessário ainda maior 
elucidação na literatura, lançando mão de estudos de 

(21)grande porte para discussão sobre risco-benefício.

Terapia Hormonal (TH)
     A literatura atual abrange mais de 50 estudos 
epidemiológicos a respeito desse tema. De  forma 
geral, atualmente, preconiza-se cuidado no tempo de 
uso da terapia e baixa dose dos hormônios. Dessa 
forma, preconizam-se principalmente as terapias de 
curto (até 5 anos) e médio prazo, já que as de longo 
período aumentariam discretamente o risco para 
câncer, demonstrado na última década em estudos de 
meta-análises .
  Utilizando-se 90% dos dados disponíveis na 
literatura em 1997, um estudo passou a chamar a 
atenção para a magnitude do risco usando terapia 
hormonal em comparação à exposição fisiológica da 
atividade ovariana em mulheres na faixa etária de 
50-70 anos. Passou a se dosar o risco anual de 
aparecimento de câncer nessas mulheres utilizando 
terapia hormonal, comparando-se ao número de 
tumores esperados naquelas que nunca fizeram uso 

(13)de hormônios de qualquer espécie . O que se 

observou inicialmente foi um aumento muito sutil no 
risco para cada ano de uso de TH (RR = 1,023) e 
curiosamente esse aumento foi menor do que 
naquelas mulheres que nunca fizeram uso de 
reposição terapêutica (RR = 1,028), porém esses 
resultados ocorreram somente em mulheres não 
obesas. A observação final ressaltou somente 
moderado aumento no número de tumores em 
mulheres dessa faixa etária usando TH por longos 
períodos em comparação ao número de tumores 
esperados naquelas sem uso de TH (2 casos em 1000 
com TH por 5 anos, 6 casos em 1000 para 10 anos e 

(22)12 casos para 15 anos de uso) . 
     Recentemente,  estudo randomizado controlado 
utilizando terapia combinada, demonstrou um 
aumento de 8 casos de câncer em 10.000 mulheres 
por ano de uso, que utilizaram 5 anos de terapia (RR 

(23)= 1,26 - 95% IC = 1,00  1,59) . O que se debate é a 
validade da análise estatística do estudo, tendo em 
vista uma casuística com mulheres pós- 
menopausadas assintomáticas com idade acima de 
60 anos. O principal ponto é a dúvida sobre a possível 
existência prévia de malignidade, onde os hormônios 
somente tiveram papel de acelerar o aparecimento 
para diagnóstico.
       O principal debate de hoje está no possível impac-
to no risco para câncer de mama utilizando as 
diferentes modalidades terapêuticas, formas de 
administração, doses e composições utilizadas. A 
observação está na diferença metabólica e 
farmacodinâmica entre as diferentes apresentações, 
podendo ou não modular um efeito proliferativo 
sobre a glândula mamária. 
   Não há na literatura hoje dados suficientes 
demonstrando  relação positiva entre risco de câncer 

13de mama e dosagem estrogênica isoladamente . 
Recentes estudos sugerem que a adição de  
progestogênio aumentariam o risco, independente da 

(24,25,26)droga e esquema terapêutico . Outra observação 
é o melhor prognóstico nas mulheres com câncer de 
mama que fizeram uso pregresso de TH, demonstrado 

13na histologia menos agressiva dos tumores .
     Alguns autores não vêem risco na utilização da 
monoterapia estrogênica em mulheres que carregam 
os genes BRCA, visto que essas desenvolvem tumores 

(13)indiferenciados e receptor estrogênico negativo .

 Administração do risco em mulheres pós-menopausa
      Fatores como a quimioprevenção, modificação do 
estilo de vida ou mesmo a cirurgia profilática podem 
reduzir o risco de carcinoma de mama em mulheres 
pós-menopausadas.
  Importante ressaltar a mastectomia bilateral
como uma válida opção terapêutica profilática em 
mulheres carregadoras dos grupos de genes mutantes 
BRCA, podendo reduzir o risco para câncer de mama 
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(13)
em até 90% , entretanto o câncer pode aparecer no 

(27)tecido mamário residual . Dessa maneira, apesar do 
grande benefício que a cirurgia profilática pode 
trazer, é necessária a discussão caso a caso com a 
paciente, sendo esta informada de todos os riscos 
relacionados à cirurgia, as possíveis alterações 
fisiológicas secundárias e a incompleta proteção que o 

(13)procedimento pode trazer .
     Também é valido informar do possível benefício 
profilático contra câncer de mama e ovário com a 
castração, principalmente em mulheres pré-
menopausadas com a presença das mutações BRCA, 
porém muito importante é discutir o impacto da 
menopausa precoce e a possível modificação da 
qualidade de vida.

Quimioprevenção
ESTUDOS EXPERIMENTAIS COM RALOXIFENO E 
TAMOXIFENO

(28)       Uma meta análise recente  foi conduzida atra-
vés de 4 trabalhos experimentais de prevenção de 
câncer de mama. Os estudos de prevenção utilizando 
o Tamoxifeno mostraram redução de 38% na 
incidência do câncer de mama em pacientes com 
receptores para estrógeno positivo. Entretanto não 
mostraram efeito algum sobre as pacientes com 
receptores para estrógeno negativo. Mostraram 
ainda  redução de apenas 9% na taxa de mortalidade 
por câncer de mama nas pacientes que fizeram uso de 
Tamoxifeno como agente primário de prevenção. Não 
foi demonstrada diferença na eficácia do Tamoxifeno 
em pacientes de diferentes idades. 
     Nos estudos com Tamoxifeno foi observado um 
aumento na taxa de câncer endometrial, o que não 
ocorreu com o Raloxifeno. Tratando-se dos eventos 
tromboembólicos venosos, suas incidências 
aumentaram tanto com o uso do Tamoxifeno quanto 
do Raloxifeno. Estas evidências nos mostram 
claramente que o Tamoxifeno pode reduzir o risco 
para câncer de mama em pacientes positivas para 
receptores de estrógeno, entretanto novas pesquisas 
são necessárias para proteção nas mulheres negativas 
para estes receptores e para a redução dos efeitos 
colaterais do Tamoxifeno, bem como o uso de AAS 
para redução de eventos tromboembólicos.         
Tamoxifeno não deve ser recomendado como agente 
preventivo na prática clínica, mas sim estudado e 
discutida sua utilização em mulheres de alto risco 
para câncer de mama, com baixos riscos para os 

(29)efeitos colaterais . 

RALOXIFENO
      Raloxifeno é um modulador seletivo de receptor 
de estrógeno (SERM) que se liga com alta afinidade 
aos receptores de estrogênio dos ossos, agindo de 
forma agonista. Afeta também a produção de lipídios, 
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mas tem ações antagonistas nos receptores na mama 
(30)

e no útero .
     Foi demonstrada sua ação em manter íntegra a 
densidade dos ossos e é usado primeiramente como 

(31)  um agente preventivo de osteoporose , bem comoum 
efeito benéfico no LDL em mulheres pós- 

(32)menopausadas sem afetar o colesterol total . É 
potencialmente menos perigoso que o Tamoxifeno, 
uma vez que não mostrou induzir o câncer 
endometrial. Entretanto, seu perfil em longo prazo 
tratando-se de eficácia e segurança ainda é 

(30)limitado . O Raloxifeno está sendo estudado 
atualmente como um agente quimiopreventivo no 
câncer de mama. Um relatório recente de seu uso na 

(33)osteoporose (MORE)  mostra em suas entrelinhas 
que a incidência do câncer de mama recentemente 
diagnosticado era 1,9 por 1000 pacientes por ano 
para as que recebem o Raloxifeno, comparado com os 
5,3 por 1000 pacientes por ano para aquelas do 
grupo placebo, dando um RR de 0,38 [CI de 95%: 
0,24-0,58] - correspondendo a uma redução de 62% 
na incidência. 
      O Raloxifeno teve um efeito marcante em tumo-
res ER-positivos, reduzindo a incidência em 72% (RR 
= 0,28 [CI de 95%: 0,17-0,46]) com nenhum efeito 
na incidência de tumores ER-negativos e, 
aparentemente, nenhum efeito no câncer não 
invasivo. No estudo MORE, o Raloxifeno mostrou 
uma redução consistente do câncer de mama invasivo 
em mulheres pós-menopausadas em um período de 4 
anos. A comparação indireta com os resultados com o 
uso do Tamoxifeno no câncer de mama pode ser 
enganadora por causa da idade mais elevada e dos 
fatores de risco mais baixos na população tratada 

(30)com o Raloxifeno . 

TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL (TRH) X 
TAMOXIFENO
       Do ponto de vista biológico, o risco aumentado de 
câncer de mama associado com o uso de TRH é ligado 
a uma expressão aumentada dos receptores de 

(34)estrogênio no tecido da mama , conduzindo assim a 
uma sensibilidade realçada ao efeito mitogênico do 
estrogênio. 
    A adição de um receptor modulador seletivo de 
estrogênio capaz de reduzir este efeito estimulador de 
crescimento podia conseqüentemente baixar o risco 

(30)de câncer de mama nas mulheres ER-positivas .
     Consistente com estes achados, o Tamoxifeno pare-
ce também ser benéfico nas mulheres ER-positivas 
com risco aumentado para o câncer de mama devido a 
fatores hormonais e reprodutivos tais como a 
menarca adiantada, primeira gravidez atrasada, 

(35)funções e atividades ovarianas preservadas . 
   Similarmente, havia uma evidência para uma 
interação negativa no meio Tamoxifeno e TRH em 
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eventos tromboembólicos na experimentação de IBIS. 
É evidente que para todos os três efeitos colaterais 
principais (câncer de mama, câncer endometrial e 
eventos tromboembólicos) a combinação de TRH e 
Tamoxifeno parece reduzir riscos, enquanto retém 

(36,37,38)benefícios de cada um isoladamente . 
    Especificamente, os estudos italianos não mos-
tram evidência de efeito aditivo de Tamoxifeno e TRH 
em eventos tromboembólicos. Observaram um total 
de 42 eventos tromboembólicos no grupo usuário de 
Tamoxifeno (0.43% por ano) contra 27 eventos 
tromboembólicos no placebo (0.25% por ano) 
durante o estudo, sendo, na maior parte, 

(39)
tromboembolismos superficiais . 

Tumores  Receptores de Estrogênio negativos
     Os inibidores de SERMs e de aromatase podem 
reduzir a incidência do câncer de mama em mulheres 
com risco. Entretanto, a incidência de câncer em 

(30)mulheres ER-negativos não é afetada por SERMs .    
Conclusões similares podem ser esperadas com 
inibidores da aromatase. Além disso, algumas lesões 
pré-cancerosas ER-positivos puderam ser resistentes à 

(30)intervenção com Tamoxifeno . 
   Uma vez que aproximadamente um terço de
todos os cânceres invasivos são ER-negativos e as 
mulheres com história familiar de câncer de mama e 
do ovário têm um risco mais elevado de desenvolver o 
câncer de mama ER-negativo comparado com a 

(30)população geral , as estratégias para impedir 
tumores ER-negativos estão sendo procuradas 
ativamente. 
       Determinadas características patológicas podem 
ajudar a distinguir tumores de mama com mutação 
BRCA1 (cânceres de classes elevadas, índice mitótico 
elevado e infiltrado linfocitário, HER-2 negativo e 
receptores para estrogênio e progesterona 

(30)negativos) . Mulheres com mutações BRCA1, DCIS 
ER-negativo ou o câncer de mama ER-negativo prévio 
têm risco elevado de desenvolver um tumor ER-
negativo. Assim, são candidatas potenciais para a 
fase I e II dos estudos de quimioprevenção com agentes 

(30)novos . Marcadores morfológicos e biológicos 
podem ser usados para selecionar candidatas com  
risco mais elevado a curto prazo, para predizer a 
resposta a uma classe particular dos agentes e avaliar 
a resposta em experimentações da prevenção da fase 
II.
      Um grande número de experimentações com os 
agentes quimiopreventivos potenciais novos estão 
sendo avaliados ou planejados nas mulheres de risco 

(30)aumentado para o câncer de mama ER-negativo . 
Estes incluem inibidores da tirosina quinase, 
inibidores COX-2 seletivos, agentes desmetilantes, 
derivados da vitamina D3. ErbB-2 e o fator 
epidérmico do crescimento (EGFR) são expressivos em  

pelo menos 30% dos cânceres de mama e este foi 
correlacionado freqüentemente com baixo 
prognóstico. 

Modificação do estilo de vida
       Muito se discute atualmente sobre o impacto do 
estilo de vida e hábitos perante o risco de 
aparecimento de câncer de mama. A associação desses 
critérios com o risco ainda necessita ser melhor 
confirmada na literatura. Somente a alta ingestão de 
álcool, como fator dietético, está associada 

(13)significativamente ao risco para câncer . Outros 
componentes como ingestão de gordura ou mesmo 
uma grande ingestão de fitoestrógenos não estão 
associados com aumento ou mesmo diminuição no 

(13)
risco . Porém devido à qualidade de vida e 
diminuição de morbimortalidade para outras 
doenças, é aconselhável um equilibrado hábito 
dietético e a presença de atividade física regular. Pode 
haver correlação entre maior risco para malignidade 
e  aumento significativo do IMC na pós-menopausa 
principalmente, entretanto os dados atuais são 

(13)limitados .
     Tabagismo, principalmente após a menopausa, 
não parece aumentar o risco, porém os benefícios com 
a desistência e a mudança de risco para doença 
cardiovascular e pulmonar são motivos suficientes 

(13)para motivar sua desistência .

   Maior prevalência de carcinoma de mama
na pós-menopausa é esperada para o futuro próximo. 
O que podemos indicar então como sendo fatores 
modificadores do risco para câncer de mama em 
mulheres desse grupo? 
      Calcula-se que 10-16% de todos os tumores na 
pós-menopausa se devem à obesidade e aumento de 
peso, principalmente quando se atingiu pico de 
obesidade antes dos 45 anos, não diminuindo risco 
para o câncer quando a alteração na massa corpórea 

(40)se deu após essa idade .
    Dessa forma, a fim de prevenir a obesidade,  
aumento da atividade física e redução de dietas 
h i p e r c a l ó r i c a s  é  r e c o m e n d a d o .  S o b r e  
particularidades da dieta, o principal aspecto recai 
sobre a ingestão de álcool, este sim responsável por 
alterar com certa significância o risco para câncer de 

(13)mama . Vale lembrar particularmente a diminuição 
da ingestão deste, porém não sua abstinência, visto o 
efeito significativo de baixas doses diárias na 
diminuição do risco para doença cardiovascular, 
principal morbimortalidade de mulheres pós- 

( 1 3 )m e n o p a u s a d a s .  F i t o e s t r o g ê n i o s  n ã o  
demonstraram, mesmo em alta ingestão, fator capaz 
de aumentar ou diminuir o risco para carcinoma 

(13)mamário .  
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(13)
mamário .
     A associação entre terapia hormonal e risco de 
câncer de mama ainda não está razoavelmente 
esclarecida, porém é indispensável considerar 
individualmente o risco-benefício da terapia, 
levando-se logicamente em consideração 
principalmente as terapias de longa duração, essa 
última sim mais amiúde relacionada a possível maior 
influência no risco.
   Atualmente os estudos tendem a valorizar as 
possibilidades de mudança do risco para o câncer de 
mama principalmente para as mulheres com alto 
risco devido a susceptibilidade genética, história 
familiar e hiperplasia atípica. Cirurgia profilática e 
quimioprevenção devem ser levadas em consideração 
avaliando-se caso a caso os riscos e benefícios, 
podendo ser ferramentas modificadoras ou não do 
curso da doença. Assim, é indispensável exaustiva 
discussão com cada mulher de risco.
  Tamoxifeno nos EUA é muito utilizado
na prevenção dos possíveis tumores receptores 
positivos da mulher pós-menopausada enquanto na 
Europa esta indicação é somente objeto de 

(13)pesquisa . No entanto, Tamoxifeno está indicado 
formalmente para tratamento na presença de câncer 
de mama, tanto no adjuvante quanto na doença 
avançada (recidivas), particularmente nas pós- 

(13)menopausadas .
  Portanto o uso de Tamoxifeno como 
quimioprevenção em mulheres pós-menopausadas 
saudáveis tem sido considerado, após minuciosa 
avaliação dos riscos e benefícios, avaliando-se o risco 
absoluto para carcinoma de mama e de endométrio, 
doença cardiovascular e doenças tromboembólicas.   
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