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Cancro da mama representa 25% de todos os cancros

3

A cada 20 
segundos
uma mulher é 

diagnosticada com cancro 
da mama

Entre 2008-2012 observou-se
um aumento de 22% de incidência

de cancro da mama 

1 em cada 5
casos de cancro da 

mama é diagnosticado 
em mulheres abaixo 

dos 50 anos

<1% de todos os tipos 
de cancro no homem  
são cancro da mama 
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Uma mulher morre de cancro da 
mama a cada minuto em todo o 

mundo
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16

9

~1/3 das doentes 
inicialmente 

diagnosticadas com 
cancro da mama 

precoce irão 
desenvolver doença 

avançada 

8

A cada hora, 
8 mulheres 

são diagnosticadas com 
cancro da mama 

avançado na Europa
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15

11

Somente 1 em cada 4  
mulheres com cancro da mama 
avançado estará viva aos 5 anos 

após diagnóstico

Referências:

Impacto do cancro da mama em números

Cerca de 1 em cada 5 mulheres 
com cancro da mama, desenvolve um 

tipo de cancro de mama agressivo, 
chamado HER2-positivo, o que 

signi�ca que existe sobre-expressão 
da proteína HER2 
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14

A cada 2 minutos
uma mulher, na Europa, é 

diagnosticada com cancro da 
mama HER2-positivo

A cada 5 minutos
uma mulher, na Europa,

morre de cancro da mama 
HER2-positivo

50% das doentes com cancro da 
mama HER2-positivo em estadio 

avançado, tratadas com o atual 
tratamento standard, recaem da 

doença após 18 meses 
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1

O cancro da mama é 
o mais comum nas 

mulheres

>1.67 milhões  
de mulheres são 

diagnosticadas com 
cancro da mama todos 

os anos

>15 milhões de anos
de vida são perdidos por ano para o 
cancro da mama em todo o mundo 

~15%
dos cancros da mama são 
triplo negativo (CMTN). 

signi�ca que tem 
baixa/ausência expressão 

de recetores hormonais de 
estrogénio/progesterona e 

da proteína HER2  
~75% dos cancros da mama são recetores hormonais (RH) positivos, 
o que signi�ca que existe sobre-expressão dos recetores de estrogénio e 
progesterona na super�cie da célula tumoral 


