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O câncer de mama é considerado, a nível mundial, um problema de saúde pública e, apesar 
dessa neoplasia ser predominante entre as mulheres, os homens também podem ser 
acometidos. A incidência é rara, onde para cada 1.000 casos de mulheres com câncer de 
mama, 1 homem é diagnosticado, o que representa cerca de 0,8% a 1% de todos os casos de 
câncer mamário. Entre os principais fatores de risco estão a síndrome de klinefelter, 
anormalidades dos testículos, histórico familiar e mutação genética nos genes BRCA1 e 
BRCA2. A manifestação clinica mais recorrente é apresentação de massa sobreolhar indolor e 
palpável. Algumas vezes apresenta uma retração do mamilo, hemorragia e ulceração, com 
predominância do lado esquerdo. A neoplasia mamaria no indivíduo masculino, se comparado 
ao mesmo estágio, apresenta prognóstico semelhante ao do indivíduo do sexo feminino, 
entretanto, existe um atraso no diagnóstico em virtude da baixa suspeita, tanto dos médicos 
quanto dos pacientes. Sendo assim, esse projeto de pesquisa tem como objetivo geral 
identificar os principais métodos utilizados no diagnóstico e tratamento do câncer de mama 
masculino por meio de uma revisão de literatura e como objetivos específicos identificar os 
principais desafios encontrados pelos homens com câncer de mama, analisar os diferentes 
exames utilizados para diagnosticar o câncer de mama masculino e debater sobre as principais 
estratégicas utilizadas no tratamento. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter 
exploratória e descritiva. Será realizado um levantamento bibliográfico a partir das bases de 
dados Pubmed, Scielo, BVS e Lilacs, com auxílio dos descritores mamografia, neoplasia da 
mama e saúde do homem. Posteriormente será realizada uma leitura prévia dos resumos de 
todos os artigos encontrados, onde serão selecionados aqueles relacionados ao tema e 
publicados em língua portuguesa e inglesa entre os anos de 2005 a 2019. Espera-se com esse 
estudo ampliar o conhecimento dos profissionais de saúde a respeito da neoplasia mamaria 
masculino, identificar os métodos de diagnóstico e tratamento mais eficazes e promover a 
conscientização do público masculino sobre o câncer de mama em homens. 
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