
ABRINDO O JOGO
Uma conversa direta sobre  

câncer de mama

Silvio E. Bromberg



11

AApresentação

O câncer de mama é um dos mais antigos tipos de câncer descritos pela Medi-

cina. Papiros do Egito antigo e anotações de Hipócrates já mencionam a doença, 

sempre apontando para a gravidade do prognóstico e para a ineficácia dos trata-

mentos da época. 

Nas últimas décadas, entretanto, este quadro se alterou radicalmente. A de-

tecção mais precoce da doença, através da mamografia, a cirurgia conservadora, 

que, em conjunto com a radioterapia, evitam a mutilação das mamas, bem como 

os novos tratamentos sistêmicos de hormonioterapia e quimioterapia levaram a 

um tratamento mais tolerável, a uma grande melhora da qualidade de vida e, 

principalmente, a uma grande melhora da taxa de cura da doença, principalmen-

te se diagnosticada precocemente. Desta maneira, o medo e a ignorância sobre 

o câncer de mama deram lugar a uma era de informação, de discussão aberta e 

clara nos meios de comunicação e de ampla participação das pacientes no proces-

so decisório de tratamento. Quanto mais informada a paciente, mais ela participa 

das importantes decisões terapêuticas de seu caso e melhores se tornam os resul-

tados do tratamento.

Neste sentido, este livro do Dr. Silvio Bromberg traz uma grande contribuição 

para o cuidado destas pacientes. 

Acompanho de perto a carreira do Dr. Silvio Bromberg há vários anos e conhe-

ço bem a seriedade, a contínua atualização do conhecimento médico e a dedicação 
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completa às pacientes que o tornaram um dos mais conceituados profissionais da 

mastologia no país. Minha admiração e respeito pela pessoa do Dr. Silvio me fize-

ram aceitar com prazer a tarefa de escrever esta apresentação. Numa linguagem 

clara e precisa, ele aborda os principais pontos sobre os quais a paciente necessita 

estar informada para ter certeza de que está recebendo o melhor tratamento para 

o seu caso, aumentando, assim, suas chances de cura.

Informação como esta, atualizada e correta, é difícil de ser encontrada hoje 

em dia, numa época de informações nem sempre confiáveis.

Tenho certeza de que esta obra será de grande valia para as pacientes de cân-

cer de mama que desejam estar informadas e, assim, participarem e melhorarem 

suas chances de cura.

Dr. Sérgio D. Simon  
Oncologista Clínico  

Hospital Israelita Albert Einstein  

Grupo Oncoclínicas
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PPrefácio

Aos 44 anos de idade, fui diagnosticada com câncer de mama. Nunca imaginei 

que pudesse acontecer comigo.

O câncer é uma palavra que vem carregada de significados terríveis: morte, 

sofrimento, angústia, punição, carma ruim, perdas...

E eu me perguntava: “Por que eu?”. 

Entendi rapidamente que precisava aceitar a doença sem me entregar a esses 

significados terríveis.

Em vez de entrar em pânico, comecei um processo de descobertas.

E passei a me perguntar: “Por que não eu?”.

Incorporei o fato de a morte ser uma parte natural do ciclo da vida. Quando 

entendi isso, fui capaz de afastar a angústia e liberar toda a minha energia para 

focar na vida. Sobre vida! Aprendi muito sobre ela e como gostaria de vivê-la a par-

tir da minha sobrevida conquistada a cada dia e passo dado no meu tratamento. 

Nesse caminho, muitas coisas e pessoas foram fundamentais para a minha 

vitória.

O apoio e o amor da minha família, amigos e fãs foram um remédio valioso. 

A competência e humanidade dos médicos que cuidaram de mim também 

foram essenciais para o meu êxito. Eu recordo quando me sentei na frente do 

Dr. Silvio pela primeira vez, recém-diagnosticada, esperando que ele me dissesse 

coisas terríveis sobre como seria dura, difícil e dolorosa a minha jornada a partir 
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de então. Em vez disso, recebi acolhimento, informação, ânimo e um sorriso que 

tranquilizou o meu coração e o preparou para o que viria a seguir. 

Obrigada, Silvio! Você foi uma luz na escuridão daquele momento!

Os médicos não têm ideia, mas eles são capazes de começar a nos curar a 

partir de uma palavra, um olhar, um abraço.

Saí do consultório confiante, cheia de coragem e força para vencer. Decidida 

a que, se o câncer me escolheu, eu também tinha o direito de escolher como con-

viveria com ele e o venceria.

Nessa jornada de aprendizados e descobertas, os livros foram uma companhia 

preciosa e constante. Quis entender o que estava acontecendo comigo. Não que-

ria ser apenas uma paciente, mas sim uma parceira colaboradora dos meus médi-

cos. Li e perguntei muito para eles. Encorajo você a fazer o mesmo. Através deste 

livro, ou a partir dele, tenha em mente que quanto mais souber sobre o que está 

acontecendo com você, maiores são as suas chances de cura, não só do câncer, 

mas também da sua vida.

O câncer é um professor duro, bastante rigoroso e tem algo para ensinar, basta 

saber como ouvir o que ele tem a dizer. 

Desejo que, neste livro, você encontre respostas capazes de ajudá-la a com-

preender e determinar o seu caminho vitorioso como paciente e o seu verdadeiro 

papel de protagonismo na sua história.

AnA FurtADo  
Atriz, jornalista e apresentadora



15

PPrólogo

Pode-se dizer que receber um diagnóstico de câncer seja uma das coisas mais 

difíceis de se encarar. Aliás, posso dizer, porque já passei por isso. Eu já tive cân-

cer de mamas, passei por quatro sessões de quimioterapia, por 33 de radioterapia 

e ainda tomei anti-hormônios durante cinco anos. Mas posso dizer também que 

um diagnóstico precoce, um bom tratamento com médicos sérios e preparados, 

uma alimentação adequada e uma rotina de exercícios possíveis para essa fase 

ajudam demais. Demais mesmo! 

Para rebater o medo que nos assola nessa etapa, é fundamental o afeto, o ca-

rinho da família, o cuidado, os amigos. 

Nas páginas a seguir, um pequeno guia recheado de informações e dicas mais 

que bem-vindas, numa linguagem bem informal e bem acessível, tudo pensado e 

coordenado pelo Dr. Silvio Bromberg, mastologista e expert em câncer de mama. 

Sem um conhecimento preciso sobre a doença, como enfrentá-la? Dr. Silvio nos 

ajuda – e isso não é pouco. 

Fico triste que na minha época, em 2008, ele ainda não tinha publicado este 

caderno de preciosidades. Ao mesmo tempo, fico feliz que esta coletânea de expe-

riências e sugestões vá ajudar tanta gente. É isso o que importa.

Joyce PAScowitch 
Jornalista e colunista social
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IIntrodução

“… a doença pode representar a ausência de conteúdo espiritual,  
ausência de luz que resulta em um estado negativo no bem-estar físico…  

a saúde depende de um equilíbrio entre o corpo e a alma,  
entre a matéria e a forma que lhe molda e tem origem Divina…”  

Mitityahu Glazerson, Torah, light and healing:  
mystical insights into healing based on the Hebrew language 

(Nothvale: Jason Aronson Inc., 1993).

Muito antigamente, o entendimento e o tratamento das doenças aconteciam 

sob influência do sobrenatural, do místico…

Em cerca de 500 a.C., através de Hipócrates, pai da medicina, iniciou-se a 

ideia de tratamento conforme análise e observação do paciente. 

Apesar de ser uma ideia disruptiva, ainda hoje percebo uma estreita correla-

ção entre a fé e a medicina. 

Observando minhas pacientes durante minha prática clínica, pude reparar no 

surgimento de uma imensa quantidade de questões pessoais, familiares, sociais, 

sempre tendo o câncer, recém-diagnosticado, como ponto central.

Como médico e estudioso, percebi que vivo envolto em histórias cheias de 

incógnitas, mistérios, dores e, felizmente, muitas vitórias. 
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Percebi que ir fundo no desconhecido desperta uma vontade de fuga; porém, 

quando essa tarefa vem preenchida de conhecimento, de esclarecimento, de aco-

lhimento, renasce uma nova tranquilidade que ajuda a buscar um novo ponto de 

equilíbrio, que é essencial para a cura pessoal.

Percebi o quanto a informação e a fé ainda são fundamentais no processo de 

cura.

Obviamente, nossa vida é única e, mesmo sabendo que isso é o que nos valo-

riza, percebi que o compartilhamento de experiências e histórias no faz aprender, 

aceitar e transcender o isolamento que essa doença muitas vezes impõe.

Em uma época de extremo e rápido desenvolvimento tecnológico, a relação 

humana, a relação médico-paciente, ganham um valor imensurável.

Sendo assim, resolvi, através de uma linguagem simples, explicar o passo a 

passo de uma paciente, ou seja, descrever o momento do diagnóstico, os diferen-

tes tipos de tratamento e o que vem depois de terminado tudo isso. 

Procurei coletar depoimentos de diversas pacientes e mostrá-los em cada mo-

mento dessa jornada e, também, em determinado momento, em sua forma ínte-

gra e bruta.

Acredito que, com essa leitura, ficará claro ao leitor que cada um vive a sua 

experiência a seu modo, mas que, mesmo assim, ouvir diferentes histórias sal-

picadas de orientações e conhecimento ajudará a superar essa fase da vida com 

muito mais facilidade.

o Autor
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1O que é câncer?

O que é câncer, essa doença tão assustadora? O que exatamente acontece com 

o organismo de uma pessoa com câncer?

Vamos entender o que é o câncer e como ele se desenvolve? Assim, ficará 

mais fácil enfrentar a doença e o tratamento, tanto se formos nós quanto se for 

uma pessoa próxima que estiver passando por isso.

Depois que conversei com os médicos, fiquei mais 
tranquila, porque eles falaram dessa doença 
como de uma outra qualquer, exp licando que é 
possível a cura, que ela pode ser tratada até como 
uma doença crônica. S enti-me mais aliviada 
depois de ter falado com eles. Tinham clareza da 
situação e me transmitiram paz de espírito.

L.C., 36 anos, dona de casa
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A célula
Para começo de conversa, o câncer não é uma doença, mas muitas. Existem 

muitos tipos diferentes de câncer, como: câncer de mama, de próstata, de pul-

mão, de pele, de osso e muitos outros. O que todos eles têm em comum? Por que 

todos se chamam “câncer”? 

O que existe em comum entre todos os tipos de câncer é o crescimento ou 

a reprodução “bagunçada” de células, que podem, então, se espalhar pelo corpo. 

Primeiro, elas se reproduzem de tal forma e tão rápido, que formam aglomerados 

celulares irregulares, aos quais damos o nome de “tumores”. Depois, conforme a 

doença avança, algumas células desse tumor se desprendem do aglomerado de 

células inicial e se espalham pelo corpo. É por conta dessa capacidade desordena-

da de reprodução e invasão de outros órgãos do corpo que um tumor é considera-

do maligno, ou seja, câncer.

As células de nosso corpo, aliás, assim como de to-

dos os seres vivos, nascem, crescem, se reproduzem 

e morrem, completando seu ciclo da vida todos os 

dias. Elas fazem isso de um jeito muito bem orga-

nizado, em um ritmo adequado para cada tipo de 

tecido no corpo. Por exemplo, num corpo saudável, 

as células da pele, do cabelo e das unhas crescem 

muito mais rápido do que as células dos ossos. Che-

gamos a ter células que completam todo o seu ciclo 

de vida em questão de horas, como algumas célu-

las do sangue. Tal característica renova os te-

cidos para que suas funções permaneçam 

intactas e funciona como uma autorre-

novação de cada componente que 
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precisa trabalhar como a engrenagem de um relógio para manter todo o orga-

nismo funcionando. 

Seja no câncer de pele, de mama ou em outro qualquer, o que acontece é que 

alguma ou algumas células adquirem a capacidade de se multiplicar ininterrup-

tamente e invadir tecidos vizinhos, em outras palavras, de formar as metástases. 

O ciclo de autorrenovação natural para reposição de células de cada tecido fica 

deturpado quanto a sua ordenação habitual, ganhando uma dinâmica própria, 

muitas vezes de forma autônoma e muito rápida: mais rápido do que o organismo 

consegue se livrar delas. 

Assim como o ouvido de um maestro deve identificar qualquer instru-

mento que esteja fora do tom durante uma sinfonia, nosso corpo tem al-

guns sistemas celulares que reconhecem e corrigem células que apresentem 

uma multiplicação fora do habitual. Ou seja, conseguem destruir tumores 

ali mesmo no local onde eles nascem, e isso é mais comum do que imagina-

mos. Imagine trilhões de células que precisam renovar-se ao longo do tempo...  

É muito intuitivo prever que em algum momento vai acontecer um erro que po-

derá dar origem a um crescimento rápido, ininterrupto e com potencial de invadir 

outros tecidos do nosso organismo.

Os tipos de câncer variam conforme o tipo de células de origem, ou seja, se 

o câncer se formou a partir de células de tecidos como a pele, ele se comporta 

de maneira completamente diferente de tumores que nasceram do osso ou do 

músculo. Alguns tipos de célula tendem a se multiplicar mais rapidamente, e são 

muito eficientes em enviar emissários pelo corpo todo. Outros tipos de tumor, 

apesar de serem considerados malignos (câncer), são menos agressivos e respon-

dem a outros tipos de tratamento. Os médicos precisam saber que tipo de célula 

existe dentro do tumor para ter ideia de como ele costuma se comportar – e como 

precisa ser tratado.

Entretanto, a boa notícia é esta: existem certos tipos de câncer que são mes-

mo mais agressivos, mas, hoje em dia, sofrer dessa doença não é o mesmo que 
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receber uma sentença de morte, como habitualmente se costuma pensar. Existe 

cura para diversos tipos de câncer, e, para os que ainda não são curáveis, já há, por 

parte da medicina, tratamentos que conseguem prolongar bastante o tempo de 

vida do paciente que recebe bom tratamento. Tudo depende do tipo de câncer e 

do tipo de paciente. Muitas medicações atuam diretamente na capacidade dessas 

células de se dividir, outras aumentam a potência do sistema imunológico, além 

disso, a combinação de diferentes modalidades de tratamento está nos levando a 

resultados cada vez melhores no tratamento e na luta para vencer o câncer.

As p essoas são muito ignorantes em re-
lação ao câncer. Acham que, se você tem 
câncer, está condenada à morte. Quando 
dizia que tive câncer, elas não entendiam: 
“Como assim teve? T eve e não tem mais?”. 
As p essoas não se conformavam, e eu ti-
nha quase que me desculpar por estar b em.

K.L., 38 anos, empresária

Em geral, mais de 89% das mulheres com câncer de mama 

diagnosticado podem sobreviver por cinco anos. [1]
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Mais de 98% das mulheres com câncer de mama sobrevi-

vem se a doença for detectada em sua fase inicial, 

quando o tumor está localizado e ainda não se espa-

lhou. [2]

Sobrevida 

Você vai ouvir esta palavra muitas vezes, caso alguém da sua família, ou até 

você mesma, tiver um diagnóstico de câncer. Sobrevida é um termo estatístico 

que os médicos usam para identificar o tempo de sobrevivência de uma pes-

soa, depois que ela recebeu o diagnóstico de câncer. Já quando se está falando 

de uma população, e não de uma pessoa só, sobrevida indica geralmente a 

porcentagem de pessoas que sobreviveram ao câncer cinco anos após o diag-

nóstico. [3,4]

Um tumor pode ser benigno?
Sim, um tumor pode ser formado por muitas células de um determinado tipo, 

que estão ali reunidas numa massa localizada. Mas um tumor benigno cresce de 

forma diferente de um maligno e não tem a capacidade de invadir outros tecidos 

e se espalhar. Ele, em geral, se desenvolve mais devagar, quando comparados a 

um tumor maligno. Como comumente os tumores benignos formam-se mais len-

tamente, eles são mais indolentes e fáceis de serem tratados. 

Do ponto de vista realista, a definição de malignidade, como sendo a capacida-

de que as células têm de invadir tecidos vizinhos e se instalar em órgãos distantes 

de onde a proliferação inicial se deu, é insuficiente. Por exemplo, se um tumor 

nasce no tecido cerebral e cresce, mesmo sem invadir outros tecidos, esse tumor 
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levará a déficits neurológicos graves para o indivíduo, sendo, portanto, maligno. 

Dessa forma, podemos concluir que o conceito de malignidade vem da capaci-

dade de as células tumorais invadirem outros tecidos, bem como de os tumores 

levarem a sintomas deletérios para o indivíduo. A confusão com respeito a esse 

conceito vem da intersecção entre uma definição biológica, celular e outra mais 

subjetiva, a causadora de sofrimento ao indivíduo. [5]

Mais de 80% dos tumores de mama que se consegue pal-

par com as mãos são benignos. [6,7,8]

Neoplasia

Este é outro nome que os médicos dão para a formação de tumores. “Neopla-

sia benigna” significa uma lesão benigna, e “neoplasia maligna” é o mesmo que 

lesão ou “tumor maligno”. É comum, às vezes, você ler essa palavra 

“neoplasia” em algum documento. [5]

Biópsia: a célula ao microscópio
Você provavelmente já ouviu falar em “bióp-

sia”: esse é o exame no qual se retira um pe-

daço daquele conglomerado de células 

que chamamos de tumor, para que aque-

la amostra possa ser examinada sob um 

microscópio. O médico extrai uma pe-
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quena amostra do tecido do tumor e envia ao patologista, que examina essas célu-

las através de microscópio, com lentes de grande aumento, e consegue distinguir 

o tipo de célula que existe ali, se está invadindo outros tecidos e em que fase da 

vida se encontra. O patologista, então, transmite essas informações ao médico 

para que ele possa decidir qual o melhor tipo de tratamento para seu paciente. [9]

Dependendo do tipo de câncer sob investigação, a biópsia (a amostra de teci-

do) é coletada de maneira diferente. Se a biópsia é da pele, por exemplo, o médico 

retira um pedacinho bem pequeno, usando um bisturi (com anestesia, claro). Se a 

biópsia é de tecido da mama, em geral colhemos um pedaço do nódulo da mama 

introduzindo uma agulha fina, através da pele e de tecidos subjacentes, para as-

pirar um pouquinho das células lá de dentro. Vamos falar disso mais tarde. [10]

Câncer de mama em homens 

Você sabia que também os homens podem ter câncer de mama?

Os homens não têm as mamas desenvolvidas e, por isso, possuem uma quan-

tidade de tecido mamário bem menor. Por isso, o câncer de mama em homens 

é muito raro: somente 1% dos tumores de mama é diagnosticado em homens. 

[11,12,13,14]

Nomes esquisitos
Os médicos dão nomes aos tipos de câncer que podem parecer estranhos para 

o paciente e sua família. “Carcinoma” ou “sarcoma” são alguns desses nomes. Não 

se assuste com eles: esses nomes indicam, para o profissional de saúde, qual o 

tipo de célula que deu origem àquele tumor. Com isso, o médico pode planejar 

melhor o tratamento. [5]
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Agora, vamos conhecer melhor a mama por dentro e saber o que faz com que 

o câncer de mama apareça.

Quando recebi o diagnóstico, não passei os 
dias chorando e me lamentando. Eu p ensei : 
“Vou enfrentar, vou resolver...”.

S.M.C., 46 anos, mercado financeiro




