Segundo Diagnóstico Primário
Por vezes um segundo tumor pode desenvolver-se ou na mesma mama ou na outra mama.
Quando os médicos realizam exames ao cancro, podem determinar se se trata de um novo
cancro ou do reaparecimento do cancro anterior.
Um novo diagnóstico primário significa que este novo cancro não está relacionado com o
anterior e por isso pode ter um tipo de comportamento diferente. Por exemplo, o primeiro
cancro pode ter sido receptor positivo ao estrogénio enquanto o segundo pode não o ser.
Tratamento
O tratamento dependerá de saber em que mama este segundo cancro apareceu. Se for na
mesma mama que no cancro anterior e se no cancro anterior fez uma excisão local seguida de
radioterapia, é natural que agora lhe sugiram uma mastectomia.
Isto porque não é possível fazer radioterapia na mesma zona uma segunda vez.
Se o cancro é diagnosticado na outra mama o tipo de cirurgia a realizar dependerá da
dimensão e localização do tumor.
Tal como para o primeiro cancro, o tratamento de um segundo cancro de mama será
construído à medida das características desse novo cancro. Os médicos terão em atenção
questões como:
O grau do cancro
A fase do cancro
O tamanho do cancro
Se é ou não sensível às hormonas
Se é ou não positivo ao HER2
Pode saber mais sobre o tratamento do cancro da mama aqui.
O facto de ser um segundo cancro da mama primário não tem qualquer efeito na evolução do
cancro (prognóstico). São as características (como o grau e a fase) deste segundo cancro que
ditarão a sua evolução.
Como se pode sentir
Pode ser um choque para si ser-lhe de novo diagnosticado um cancro da mama primário. Ter
tido já um cancro da mama no passado pode tornar-se difícil aceitar ter que voltara passar por
tudo outra vez quando pensava já ter deixado esse momento no passado. Contudo, esta vez
pode ser um pouco menos assustador porque já sabe pelo que irá passar.
É importante que tenha oportunidade para fazer todas as perguntas que necessite. O seu
médico especialista é normalmente a melhor pessoa para esclarecer as dúvidas sobre a sua
situação. O enfermeiro especialista pode também ser uma boa fonte de ajuda e informação.
Pode também achar útil entrar em contacto com pessoas que estão a passar pela mesma
situação.
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