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O "Outubro Rosa" nasceu nos
Estados Unidos, na década de

1990, e desde então é
assinalado anualmente com o

objetivo de promover a
consciencialização sobre a

doença e partilhar informações
sobre o cancro da mama. 

 
Um pouco por todo o

mundo, durante este mês, a
cor rosa alastra-se com o

objetivo de permitir
sensibilizar a população para

a temática da prevenção e
diagnóstico precoce do

cancro da mama.



 
Os últimos dados epidemiológicos sobre o

cancro da mama (Globocan Cancer
Observatory) estimam ter havido 2 261 417
novos casos de cancro da mama e 684 996

mortes devido a esta patologia, 
no ano de 2020. 

 
Em Portugal, numa população feminina de
cerca de 5 milhões, foram diagnosticados,

em 2020, cerca de 7 mil novos casos de
cancro da mama e 1 748 mulheres

morreram com esta doença. A mesma
fonte estatística calcula que até 2040, haja
um aumento de 41% no número de novos

casos de cancro da mama,
 a nível global.

 
Estes números traduzem um problema

muito relevante de saúde pública, uma vez
que o cancro da mama apresenta alta
incidência (n.º de novos casos/ano) e

elevada mortalidade, embora não seja dos
tumores mais letais. 

 
 
 



Permitir efetuar um diagnóstico precoce
de lesões malignas;

Permitir reduzir a mortalidade;

Permitir reduzir a morbilidade;

Permitir realizar cirurgia conservadora da
mama (tumorectomia);

Permitir realizar cirurgia conservadora da
axila (biópsia seletiva do gânglio sentinela,
ou seja, retirar o 1.º gânglio que recebe as
células provenientes do cancro da mama);

Aumentar o tempo de sobrevida global
da mulher;

Reduzir os custos inerentes ao diagnóstico
e à terapêutica instituída.

O Rastreio populacional do cancro da
mama foi instituído a nível internacional e
nacional, com os seguintes objetivos: 



 
Embora seja importante fazer o 
auto-exame mamário, o que se

pretende é diagnosticar tumores
muito pequenos, não palpáveis

(infraclínicos), só identificados em
mamografia ou ecografia ou em

fase não invasiva (carcinoma
intraductais ou in situ). Nestes

casos, teremos maior probabilidade
de aumentar a sobrevida livre de

doença da mulher.
 

Para se ter a noção da importância
do Rastreio, basta comparar um

tumor com dimensões inferiores a
2 cm e com uma sobrevida, aos 10

anos, de 85% e, um tumor
metastizado (disseminado para

outros órgãos) com uma sobrevida
expectável, aos 10 anos, de 

menos de 15%.



 
Existem fatores de risco identificados,
nomeadamente, alguns associados aos

estilos de vida (obesidade, bebidas
alcoólicas, sedentarismo) e

características reprodutivas inerentes
à vida moderna (1.ª menstruação

precoce, menopausa tardia,
nuliparidade, idade tardia da 1.ª

gravidez).
 

Salienta-se, ainda, que entre 5 a 10%
dos cancros da mama identificados são
hereditários, isto é, na dependência de

alterações de alguns genes
(principalmente os genes BRCA1 e

BRCA2) e quando confirmados,
obrigam a um seguimento mais

precoce e preventivo das familiares
mais diretas.

 



 
 

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) é
a organização que tem realizado o rastreio

direcionado ao cancro da mama, desde
1986, e tem possibilitado o diagnóstico de

cancros em fases iniciais, curáveis ou
controláveis

 
A nível nacional, o Rastreio é realizado de

2 em 2 anos. Todas as mulheres
convocadas através de cartas-convites,
entre os 50 e os 69 anos e inscritas nos
Centros de Saúde, deverão comparecer

nas Unidades Móveis da LPCC. É realizado
um breve exame clínico e a mamografia,

que é gratuita.
 

 Perante uma alteração mamográfica
suspeita, a mulher é chamada para realizar
exames adicionais, incluindo uma biópsia

quando se justificar. 
 



 
Perante um diagnóstico de malignidade

confirmado, as mulheres são encaminhadas
para centros que disponibilizem cuidados

de saúde diferenciados e personalizados na
área da patologia maligna da mama, as
denominadas Unidade de Senologia (do
latim sinus que significa seio/mama).  

 
A Unidade de Senologia do Serviço de
Ginecologia/Obstetrícia, do HDS, foi

criada em 1998. Conta com uma equipa
multidisciplinar, com diferenciação na

área da senologia, que é constituída por
ginecologistas, radiologistas, anátomo-

patologistas, oncologistas médicos,
radioncologistas, cirurgião plástico,

enfermeiras senólogas, fisioterapeutas,
secretária clínica e data manager.

Dispomos, também, de vários serviços de
apoio consoante as necessidades.

 
 



 
Somos reconhecidos a nível nacional e

internacional, e somos a única Unidade de
Senologia de referência do Rastreio do cancro
da mama no Ribatejo. Desde 2018 que a nossa
Unidade integra uma rede mundial de centros
que preenchem os requisitos necessários para
serem considerados centros de referência pelo

Breast Centres Network
(http://www.breastcentresnetwork.org).

 

 
Acompanhamos a evolução da ciência, nas várias

vertentes da área da patologia mamária, para
respondermos aos desafios cada vez mais
exigentes e para oferecermos os melhores

cuidados de saúde às doentes que nos procuram. 
 

Para os profissionais que integram a Unidade de
Senologia de Santarém é um repto enorme

acompanhar e aliar o progresso tecnológico e
científico, aplicado ao aperfeiçoamento do

diagnóstico e da terapêutica, à excelência dos
cuidados prestados. 

 


