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O Câncer de Mama em mulheres jovens (menos de 40 anos) é infrequente, com
um risco acumulado de 0,40 a 0,45% aos 40 anos, o que representa menos de 7% de
todas as mulheres diagnosticadas com a doença nos países desenvolvidos. Neste
grupo etário, o Câncer de Mama tem maior morbimortalidade e maior risco de
recorrência da doença (local e/ou sistêmica).

aqui ou na imagem).
Leia o trabalho do Dr. Humberto
Rebello Narciso (Nefrologia):

Isto é o que sugere o Consenso Internacional "ESO-ESMO 3rd international
consensus guidelines for breast cancer in young women" (The Breast; 35; Páginas
203-217; 2017), elaborado pela Harvard Medical School, Oncology Institute of
Southern Switzerland, National Cancer Center Singapore e outros.
O consenso partiu da base de que a maior parte do que se sabe sobre o Câncer de
Mama se baseia em estudos realizados em mulheres mais idosas, deixando as mais
jovens sub-representadas nas investigações, mesmo mais atuais.
Concluiu-se que, estudos baseados unicamente na idade, deixam muitas mulheres
jovens fora de medidas preventivas e consequentemente, em maior risco.
Apesar de que uma série de estudos prospectivos sejam centrados nestas mulheres
jovens, são necessários mais estudos e ensaios clínicos para compreender a biologia
única desta população com Câncer de Mama, para buscar a melhora dos resultados.
Defini-se "mulheres jovens" para o propósito de diagnóstico de Câncer de Mama
como aquelas com menos de 40 anos e de "Câncer de Mama avançado em mulheres
jovens" significando doença metastática antes dos 40 anos (para informações mais
detalhadas, leiam a publicação no link exposto no texto).
*Fonte da Notícia: RIMA | REDE INFORMÁTICA DE MEDICINA AVANÇADA
(http://www.rima.org/Noticia.aspx?IdNota=3889)
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