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INTRODUÇÃO

CASO CLÍNICO

CONCLUSÃO

O cancro da mama tem uma elevada incidência na mulher e atualmente o carcinoma ductal in situ (CDIS)

representa 1/4 dos cancro da mama recém-diagnosticados, sendo a idade e a nuliparidade fatores de risco.

Muitas mulheres são diagnosticadas com cancro da mama antes de engravidar e após o diagnóstico,

surgem frequentemente preocupações relacionadas com a fertilidade, sendo que efetivamente menos de

10% das mulheres engravida.

O diagnostico de cancro da mama na gravidez é inquietante, com literatura escassa e ainda sem normas de

orientação claras. A questão é complexa, mas o prognóstico das mulheres não parece ser agravado pela

gravidez, desde que recebam o tratamento adequado. Assim, havendo tanto para indagar, cada decisão deve

ser tomada em equipa e em conjunto com a grávida.
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Mulher, 40 anos, nulípara, antecedentes, um ano antes, de CDIS da mama
esquerda, de intermédio-alto grau, recetor-estrogénio positivo.

Tendo sido, subsequentemente, submetida a cirurgia conservadora da mama
e radioterapia. Por sua iniciativa, recusou terapêutica hormonal adjuvante e
optou por engravidar.

Grávida de 16 semanas e apenas seis meses após o termino da RT, evidencia 
recidiva do CDIS na mama esquerda. 

Após discussão em consulta multidisciplinar, decide-se mastectomia simples
no IPO às 18 semanas de gestação, com boa resposta.

No decorrer da gravidez, destaca-se a necessidade de internamento às 33
semanas para vigilância materno fetal por diminuição dos movimentos fetais
e elevação tensional, tendo realizado maturação pulmonar e tido alta.

Às 36 semanas, por rutura prematura pré-termo de membranas, foi realizada
cesariana por apresentação pélvica. Recém-nascido, sexo masculino, 2710gr,
IA 9/10.


