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Compreender o cancro
da mama em estadio
precoce

Ter novos tratamentos disponíveis para os doentes 
com CMp pode levar vários anos

Anualmente são diagnosticados 
aproximadamente 1.67 
milhões de novos casos de 
cancro da mama em todo o 
mundo. A grande maioria 
destes casos são identificado 
em estadios precoces da 
doença.2,3,4

RADIOTERAPIA QUIMIOTERAPIA HORMONOTERAPIA
TERAPÊUTICA

ALVO-DIRIGIDA

O tratamento 
administrado antes 
da cirurgia pode 
ser referido como 
tratamento 
'neoadjuvante'. 
Este tratamento 
tem como principal 
objetivo reduzir o 
tamanho do tumor

CIRURGIANEOADJUVANTE ADJUVANTE

Mesmo com as opções de 
tratamento atualmente disponíveis, 
quase um terço dos doentes, 
inicialmente diagnosticados com 
CMp, irá desenvolver doença 
avançada, que se torna incurável11

Quando o cancro da mama é diagnosticado e tratado 
numa fase inicial (CMp) é potencialmente curável5-10

CANCRO DA MAMA 
EM ESTADIO PRECOCE 

CANCRO DA MAMA
EM ESTADIO AVANÇADO

A remoção do tumor por meio de cirurgia é o principal 
tratamento, mas outras opções de tratamento podem 
ser necessárias:

pCR (resposta patológica 
completa) significa que o 
doente respondeu tão 
bem ao tratamento 
neoadjuvante que não há 
células tumorais que possam 
ser detetadas no momento da 
cirurgia na mama afetada e/ou 
nos gânglios locais 

Foi observado que alcançar pCR no contexto de tratamento em neoadjuvante 
seguido de adjuvante, no período de um ano, pode estar associado a 
melhores resultados a longo prazo.12 

SEM 
TUMOR 

DETETADO

'Sobrevivência livre de doença (SLD)' é um objetivo, 
utilizado para avaliar se um medicamento para o tratamento 
do cancro está a funcionar em CMp. Contudo, pode levar 
anos para demonstrar a SLD. Isso significa que pode demorar 
muito tempo para aprovar um medicamento e torná-lo 
disponível aos doentes

O objectivo do tratamento de 
CMp é prevenir que haja 

recaída da doença e passe para 
o estadio avançado

O tratamento 
realizado depois 
da cirurgia pode 
ser denominado 
de tratamento 
'adjuvante'. Este  
tratamento visa 
matar qualquer 
célula tumoral que 
ainda exista  e 
prevenir que o 
cancro reapareça.

Novos objetivos como a pCR 
(resposta patológica completa) 
pode tornar este acesso mais 
rápido e efetivo

pCR pode ser avaliado em 
meses em vez de anos, 
fornecendo um indicador 
precoce de quão bem um 
medicamento funciona

Cancro da mama precoce (CMp) 
refere-se ao  cancro que ainda está 
con�nado à mama, isto é, não 
metastizou, nem se espalhou para outras 
partes do corpo.1

Doentes com CMp podem receber
tratamento antes e/ou após a cirurgia,
para reduzir o tamanho do tumor e
para evitar que o cancro reapareça.


