
Todos os anos são diagnosticados mais de  1.6 milhões de novos
casos de cancro da mama em todo o mundoe cerca de 500,000

morrem desta doença

61% dos doentes são 
diagnosticados com cancro 

da mama em estadio 
precoce (CMp)

32% dos doentes são 
diagnosticados com cancro 

da mama em estadio 
localmente avançado

O prognóstico torna-se progressivamente pior conforme o estadio 
de cancro da mama se torna mais avançado e a doença atinge 

outros orgãos

6% dos doentes são 
diagnosticados com cancro 

da mama em estadio 
avançado ou metastático 

(CMa ou CMm)

Os diferentes estadios
de cancro da mama

Estadio
precoce

(I)
O tumor tem um tamanho 

inferior a 2 cm e encontra-se 
localizado somente na mama, 

sem evasão dos gânglios 
linfáticos 

Localmente 
avançado
(II & III)

O tumor mede entre 2 a 5 cm e 
pode ter evadido os gânglios 

linfáticos na axila ou no tecido 
mamário 

Avançado ou 
metastático

(IV)
O(s) tumor(es) já se espalharam 
para outros orgãos (ex. pulmões, 

fígado ou osso). 

Estadios

Diagnóstico

Prognóstico & Sobrevivência

Opções de tratamento 

Aproximadamente 98% 
dos doentes encontram-se 

vivos aos 5 anos se 
diagnosticados em estadio 

precoce

Cerca de 85% 
 dos doentes encontram-se 

vivos aos 5 anos se 
diagnosticados em estadio 

localmente avançado

Cerca de  26% 
dos doentes diagnosticados 

em estadio avançado ou 
metastático encontram-se 

vivos aos 5 anos
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Stages of breast cancer, avalible from http://www.breastcancer.org/symptoms/diagnosis/staging.jsp [accessed May 2015]

O 1% restante é diagnosticado como desconhecido
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Treating breast cancer, avalible from http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/type/breast-cancer/treatment/ [accessed May 2015]

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


