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Raro em jovens, câncer de
mama impõe desafios a
pacientes
Congelar óvulos e remover a mama são dilemas na conversa com médico.
Doença acomete apenas 2% das mulheres antes da menopausa.

Ciência e Saúde

Mário Barra
Do G1, em São Paulo
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Simone Shen tem 27 anos. A chance de
uma mulher da idade dela ter câncer de
mama é pequena. Mas a paulistana
recebeu exatamente esse diagnóstico em
agosto de 2010. "Os médicos detectaram
dois nódulos, confirmados como câncer
após a biópsia", conta Simone.
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Segundo os médicos, a chance de uma
pessoa desenvolver câncer de mama antes
da menopausa é de apenas 2%.
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Para Simone, a notícia sobre o tumor só
veio porque resolveu colocar silicone nos
seios. Os exames de ultrassom e a
mamografia, necessários para a cirurgia,
encontraram os nódulos.
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Baleia de 25 metros
é encontrada morta
em praia na Itália

Profissional da área de marketing, ela
precisou parar de trabalhar para passar por
24 sessões de quimioterapia. Até agora,
enfrentou 11 delas. “Os remédios me
deixam cansada, triste às vezes”, afirma a
jovem. Mesmo sob efeito das drogas anticâncer, a paciente ainda conseguiu manter parte
de sua rotina, como os planos de viagem no réveillon.
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Simone Chen, 27 anos, passou por mastectomia
para retirada de tumor. (Foto: Arquivo Pessoal)
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Antes dos medicamentos, ela retirou as duas glândulas mamárias em cirurgia conhecida
como mastectomia, mas ficou pouco tempo sem volume no peito. “Fiz reconstrução na
mesma hora, já estou ‘turbinada’”, brinca.
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Segundo o médico Alfredo Bastos, do Hospital Sírio-Libanês, a pressa tem justificativa. “A
depressão na jovem pela mutilação é muito grande. Se não houver impedimento, é melhor
fazer a reconstrução logo após a retirada do tumor”, afirma o mastologista.
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camuflagem

Simone diz estar bem com o resultado da cirurgia e não se arrepende de ter optado pela
mastectomia. “Para mim, é melhor ter saúde que amamentar”, afirma.
Caso britânico
Casos como o de Simone são raros. Mais incomum ainda é o da britânica Aleisha
Hunter, que foi noticiado no início do mês, diagnosticada com a doença aos dois
anos de idade.
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Entre os médicos brasileiros, a história gera desconfiança. “É possível que tenha sido um
câncer 'na mama' e não 'de mama'. Seria o caso, por exemplo, de sarcomas ou tumores de
pele, que podem aparecer até com um mês de vida”, afirma Bastos.
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Compositor Frédéric
Chopin pode ter
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Para Maria do Socorro Maciel, do hospital A.C. Camargo, Aleisha é muito jovem para ter
adquirido a doença. “O caso mais jovem que já testemunhei era de uma moça de 17 anos,
mas ela já havia menstruado, possuía mamas formadas”, diz a médica.
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“As estruturas da mama como os ductos, os lóbulos, ainda não estão formados com essa
idade, sem falar na ausência de hormônios femininos como estrógeno e progesterona,”
explica a médica.
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Rio Grande do Sul registra primeiro
caso de dengue do ano

A estranheza da especialista encontra respaldo nos dados do Instituto Nacional do Câncer
(Inca). Para pacientes entre 15 a 24 anos, o número de casos para cada 1 milhão de
mulheres, não ultrapassa 2 (veja gráfico abaixo).
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Maternidade
Antes de tratar o câncer de mama, há consenso entre médicos sobre as informações que o
paciente precisa saber para enfrentar a doença. Antes mesmo da questão estética, a
paciente precisa ser informada sobre a possível perda de fertilidade ao iniciar um
tratamento com quimioterápicos.
“O médico deve colocar o assunto maternidade em pauta”, defende Bastos. "O profissional
precisa ser verdadeiro, se você mente, pode perder a confiança da paciente."
“Fiz congelamento de óvulos, ingeri hormônios durante duas semanas, com injeções
diárias. Foram 17 ao todo”, conta Simone. “Eu decidi pela mastectomia junto com meus
médicos e minha família. Queria me livrar do problema radicalmente.”
Adriana Amatto, de 31 anos, não teve esse
tempo. A notícia do tumor maligno veio logo
após a gestação.

Não podia pegar meu bebê no
colo, mas tentei dar o máximo de
carinho e fazer ela não esquecer
meu cheiro"

“No oitavo mês da gravidez, senti uma parte
endurecida na mama direita”, conta a nova
mãe, que trabalha como fonoaudióloga.

O diagnóstico foi difícil. “Quando eu fui ao
hospital pela primeira vez por causa das
Adriana Amatto, 31 anos, em
dores, ainda grávida, me disseram que era
tratamento contra câncer de mama
uma ilha de gordura”, lembra Adriana.
“Quando minha filha tinha dois meses, fui
fazer um exame para saber mais e acabei descobrindo um carcinoma in situ. A minha
desconfiança me fez descobrir o problema.”
Para tratar o tumor, Adriana precisou extrair o leite dos seios e passar por mastectomia.
Durante a cirurgia, ela teve mais uma surpresa. “Após dez horas na mesa de operação, o
que era um caso in situ virou um carcinoma invasivo de 1,4 cm, já que descobriram 16
linfonodos [órgãos que formam o sistema de defesa do corpo] comprometidos, de 33
retirados”, explica a fonoaudióloga. O termo em latim é normalmente usado para se referir a
tumores que não se espalham pelo corpo, gerando metástase.
Com as sessões de quimioterapia, 15 no total, realizadas de maio até outubro, e outras 25
radioterapias, finalizadas em dezembro, Adriana vai, aos poucos, podendo cuidar da filha
recém-nascida. “Não podia pegar meu bebê no colo, mas tentei dar o máximo de carinho e
fazer ela não esquecer meu cheiro,” conta.

Simone passa, atualmente, pela 11ª sessão de quimioterapia. (Foto: Arquivo Pessoal)

Sem alarde
Segundo Silvio Bromberg, médico do Albert Einstein, que cuidou do caso de Adriana, as
estatísticas internas do hospital não mostram aumento específico nos casos entre mulheres
jovens e, portanto, não existe motivo para alarde às mulheres que ainda não atingiram a
menopausa.
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"Na minha própria clínica, de 2009 até agora, eu tenho tratado gente mais jovem, mas isso
não quer dizer que a incidência esteja aumentando para essa faixa", explica o médico.
Mas há um alerta para o estilo de vida das mulheres submetidas ao mercado de trabalho.
“Hoje as mulheres engravidam mais tardiamente, menstruam mais tarde, tomam hormônio,
comem mal, sofrem estresse. Os estudos apontam que tudo isso pode propiciar o
desenvolvimento de câncer.”
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