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Multiple medicines 
may be needed to:

● Fight disease

● Manage symptoms

● Balance side-effects

Após o tratamento, a maioria
dos doentes realizará

regularmente mamografias
(raios-x mama)

para verificar qualquer sinal
de recaída do cancro

CMa

 

 

Mesmo depois
do tratamento  

~1/3

Tratamento realizado antes da cirurgia
(neoadjuvante)7

As opções de tratamento neoadjuvante e adjuvante
podem incluir:

●
 
Reduzir o tamanho do tumor

●
 
Torná-lo mais fácil ou possível de operar

●
 
Permitir uma cirurgia conservadora da mama

Cirurgia8

● Principal tratamento
● Possibilita procedimentos tais como:

- Lumpectomia - remoção apenas do nódulo 
- Quadrantectomia - remoção de ~1/4 da mama 
- Mastectomia - remoção toda a mama

● Potencialmente matar as células cancerígenas
que possam ter ficado pós tratamento

●
 
Reduzir a probabilidade de recaída do cancro

RADIOTERAPIA

QUIMIOTERAPIA

HORMONOTERAPIA

TERAPÊUTICA
ALVO

CMp Tratamento

Objetivo: a cura

AS DECISÕES DO TRATAMENTO DEVEM
SER BASEADAS EM:

DOENÇA E CARACTERÍSTICAS DO DOENTE

HISTÓRIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES

PREFERÊNCIA DO DOENTE E DO MÉDICO

  

 

SINTOMAS10 
Os sintomas de CMa podem variar dependendo 
do local para onde o tumor se espalhou.
Alguns sintomas comumente associado a CMa
podem incluir:

● O primeiro tratamento realizado para o CMa
é conhecido como 'tratamento
de primeira linha'

● Quando o tratamento inicial deixa de
funcionar e existe recaída do cancro,
os doentes recebem um novo regime de
tratamento ("tratamento de segunda linha")
 ● Os doentes podem receber outras linhas
de tratamento à medida que a doença evoluí 

Tratamento realizado após a cirurgia
(adjuvante)7

CMp Follow-up

dos doentes inicialmente
diagnosticados com
CMp desenvolvem CMa9

Potencialmente
curativo 6

CMp Tratamento
Objetivo: a cura

CMa

CMa Tratamento

Objetivo: Paliatvo
 - 

Aumentar a so
brevivê

ncia 

dos d
oentes, c

om qualidade 

de vid
a 
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Pode ser necessário utilizar
vários tratamentos para:

●  Combater a doença
●  Controlar sintomas
●  Tratar os efeitos

adversos

Após o tratamento, a maioria
dos doentes realizará

regularmente mamografias
(raios-x mama)

para verificar qualquer sinal
de recaída do cancro

CMpCMa

 

 

Mesmo depois
do tratamento  

~1/3

Tratamento realizado antes da cirurgia
(neoadjuvante)7

As opções de tratamento neoadjuvante e adjuvante
podem incluir:

●
 

Reduzir o tamanho do tumor
●

 
Torná-lo mais fácil ou possível de operar

●
 

Permitir uma cirurgia conservadora da mama

Cirurgia8

●  Principal tratamento
●  Possibilita procedimentos tais como:

- Lumpectomia - remoção apenas do nódulo 
- Quadrantectomia - remoção de ~1/4 da mama 
- Mastectomia - remoção toda a mama

●  Potencialmente matar as células cancerígenas
que possam ter ficado pós tratamento

●
 

Reduzir a probabilidade de recaída do cancro

RADIOTERAPIA

QUIMIOTERAPIA

HORMONOTERAPIA

TERAPÊUTICA
ALVO

CMp Tratamento

Objetivo: a cura

AS DECISÕES DO TRATAMENTO DEVEM
SER BASEADAS EM:

DOENÇA E CARACTERÍSTICAS DO DOENTE

HISTÓRIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES

PREFERÊNCIA DO DOENTE E DO MÉDICO

DOR CABEÇA
 NÁUSEAS
E VÓMITOS

  

 

SINTOMAS10 

DOR ÓSSEA
SEVERA

DOR ABDOMINAL
E PERDA

DE APETITE

● O primeiro tratamento realizado para o CMa
é conhecido como 'tratamento
de primeira linha'

● Quando o tratamento inicial deixa de
funcionar e existe recaída do cancro,
os doentes recebem um novo regime de
tratamento ("tratamento de segunda linha")
 ● Os doentes podem receber outras linhas
de tratamento à medida que a doença evoluí 

Tratamento realizado após a cirurgia
(adjuvante)7

CMp Follow-up

dos doentes inicialmente
diagnosticados com
CMp desenvolvem CMa9

Dos diagnósticos
de cancro da mama
são em estadios
precoces
(CMp; o cancro
encontra-se
somente na mama e/ou
nódulos linfáticos)3  

Potencialmente
curativo 6

CMp Tratamento
Objetivo: a cura

CMa

CMa Tratamento

Objetivo: Paliativo
 - 

Aumentar a so
brevivê

ncia 

dos d
oentes, c

om qualidade 

de vid
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● Estadio

Tipo●

Dos diagnósticos
de cancro da mama
são em estadios
avançados
(CMa; o cancro já
metastizou (espalhou-se)
para outras partes
do corpo)3  

~40% ~60%

80%

20%
Recetor-2 do fator de
crescimento epidérmico
humano (HER2) - positivo
Aumento/ sobre-expressão dos
recetores de HER2

10%-
20%

Cancro da mama triplo
negativo (CMTN)
Sem aumento dos RH
ou dos recetores HER2 

O cancro da mama pode ser 
classificado em três tipos com base 
na presença de quantidades 
anormais de recetores específicos 
(proteínas) na superfície das 
células tumorais.5

Expressão de 
Recetores
Hormonais (RH) - 
positivos
presença de recetores
de estrogénio (RE) e/ou
de recetores de
progestrerona (RP)

TIPOS DE CANCRO DA MAMA

DIAGNÓSTICO

É importante identificar o tipo e 
estadio do cancro da mama.
Isso vai determinar as decisões 
de tratamento e prognóstico:

O prognóstico é pior quando o 
cancro já se encontra avançado 
(metastizou) - estadio avançado. 
Por isso, é importante diagnosticar 
e tratar precocemente - estadio 
precoce.3

Diferentes tipos de tumores têm 
comportamentos biológicos e 
prognóstico distintos; por 
exemplo, o cancro da mama 
HER2-positivo é muito agressivo. 
Se não for tratado, está associado 
a menores probabilidades de 
sobrevivência e a uma evolução 
mais rápida da doença, do que em 
outros tipos de cancro da mama.4

Cancro
da mama
avançado

Cancro
da mama
precoce

Um caroço ou
nódulo na mama

ou axila

Alterações no
tamanho ou
na textura da
pele da mama

Alterações no
mamilo,  ex. retração,

ulcerações ou
sinais inflamatórios

da mama

Os sinais podem ser:2

DIAGNÓSTICO

Todos o
s anos

aproxim
adamente 

1.67 milhões de pessoas

em todo o mundo

recebem um diagnóstic
o

de cancro da mama.1

Do diagnóstico ao tratamento:
Compreender o cancro da mama

Os sintomas de CMa podem variar 
dependendo do local para onde o tumor 

se espalhou. Alguns sintomas 
comumente associado a CMa podem 

incluir:

DOR NO PEITO,
TOSSE E

FALTA DE AR


