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detecção precoce e cancro

próstata

cancro da mama



o que é cancro da mama metastático

• Metastático é igual a cancro da mama avançado ou estadío 4 - é

dignosticado quando as células do cancro da mama se espalham para outras

partes do corpo. No caso da cancro da mama é mais habitual aparcecerem

metástases nos ossos, pulmões, fígado e cérebro.

• Normalmente é diagnosticado numa fase posterior ao diagnóstico do cancro

da mama primário.

• Não tem cura - as mulheres que morrem do cancro da mama morrem de

cancro damamametastático.



detecção precoce e cancro da mama

• 6% - 10% das mulheres são diagnosticadas com

metástases no primeiro diagnóstico

• 30% das doentes com cancro da mama num

estadío inicial vão ter uma recidiva já com

metástases, independentemente de ter sido

diagnosticado precocemente e de ter sido

corretamente tratado.



“… quando estou a participar num rastreio do cancro, o que é que eu

espero?

a questão é

que me detete os cancros 

clinicamente ocultos, 

que não têm sintomas

que essa intervenção 

diminua a incidência de 

cancros avançados



“Um rastreio que não dê estas respostas 

não pode ser considerado eficaz.”

• Se o número de cancros avançados não foi alterado pelo rastreio,

aqueles que estou a diagnosticar poderão ser inúteis, porque

provavelmente não iriam evoluir.

• Se após alguns anos, uma percentagem significativa dos cancros

detetados através do rastreio avançam para estádios mais avançados,

teremos de obrigatoriamente verificar que a taxa de doentes com a

doença em estádio mais avançado diminuiu. No cancro da mama e

no cancro da próstata isso não aconteceu.

rastreio eficaz?



O que verificámos foi um aumento da deteção de cancros mais

pequenos, sem nenhum impacto namortalidade global.”

Entrevista no Observador, 25 Abril 2018 com Professor Doutor António Vaz Carneiro

Centro de Investigação de Medicina Baseada na Evidência e Cochrane Portugal 

sem nenhum impacto na mortalidade 
global”





número de obitos
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o rastreio em Portugal



Dados do Rastreio Cancro da Mama 2016 Total Nacional
Taxa cobertura geográfica 83%

População Anual Elegível 736.930

Nº Mulheres Convidadas 487.587

Nº Mulheres Rastreadas 301.244

Taxa Anual de Adesão 62%

Nº de Consultas Aferição Efetuadas 8.349 (2,85%)

Nº Biópsias Efetuadas 504 (0,2%)

Nº Casos Positivos Referenciados 1.475 (0,5%)
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dados em Portugal



falsos positivos

6874 mulheres chamadas para 
aferição…tendo-se concluído que não tinham 
cancro da mama



• cerca de 7000 novos casos por ano em Portugal

• rastreio detetou 1475 (cerca de 20%)

= mais de 5000 mulheres foram diagnosticadas com

cancro damama fora do sistema de rastreio

e os outros?



e o custo financeiro?



muito investimento, pouco retorno



…high-quality, relevant, accessible systematic 
reviews and other synthesized research evidence…

a evidência



“…para cada 2.000 mulheres que fazem mamografia de rotina ao

longo de 10 anos:

o 1 morte por câncer de mama será evitada

o 10 mulheres saudáveis, que poderiam não ter sido

diagnosticadas, se não fossem rastreadas, serão tratadas

desnecessariamente

o devido aos resultados falso-positivos, mais de 200 mulheres

experimentarão sofrimento psíquico importante, incluindo

ansiedade e incerteza por anos”

Cochrane e rastreio do cancro da mama



“a cruel deception”

“.. if screening were as innocent an intervention as wearing seat belts

…, then apart from opportunity costs, there wouldn't be a problem.

However screening is by nomeans an innocent activity…”

Lecture by Professor Michael Baum, University College London, 

Emeritus Professor of Surgery

Department of Nanotechnology

Division of Surgery & Interventional Science

Faculty of Medical Sciences



o que não podemos continuar a dizer
“Mamografia previne o cancro da mama” 



aspetos negativos do rastreio do cancro da mama

• sem impacto no número demortes

• sobrediagnóstico (mulheres diagnosticadas com tumores que não teriam

evoluído)

• falsos positivos – exames e biópsias invasivas sem necessidade

• radiação desnecessária

• custo de oportunidade – dinheiro desviado de tratamento e da investigação



o que fazer agora 

• publicar o custo anual de rastreio do cancro da mama

• limitar às zonas geográficas com acesso a mamografia condicionado

• atualizar a informação sobre o rastreio e incluir as desvantagens e limitações

• promover estilos de vida saudável e necessidade de estarem atentas ao corpo

• minimizar a possibilidade para mulheres assintómaticas de duplicar a 

mamografia através do programa do rastreio e do médico da família



e no futuro

Reencaminhar os fundos libertados:

o centros de tratamento do cancro da

mama de referenciação em cada

região

o investigação



dia 4 de junho de 2018

https://www.nature.com/articles/s41591-018-0040-8



Fundo iMM-Laço

Desconhecemos 
quais são as 
causas e não 
temos cura

Não 
podemos 
prevenir

Não conseguimos 
ter impacto na 
diminuição do 

número de mortes



Fundo iMM-Laço

Prevenir 
novos 
casos  

Curar
metástases

Perceber 
as 

causas
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