
Cancro da mama (ductal) secundário/metastático
Também denominado cancro da mama metastático ou avançado

Se sofreu de cancro da mama primário, esteja atenta a estes sinais de ALERTA* de cancro da 
mama secundário. Existem 5 principais zonas onde o cancro da mama secundário pode surgir.

CÉREBRO
Dores de cabeça frequentes, vómitos (de manhã 
cedo), tonturas, perturbações visuais, convulsões, 
função intelectual comprometida, competências 
motoras comprometidas, alterações de humor, 
desequilíbrio, fadiga. Os seus amigos e familiares 
podem dizer-lhe que não está no seu estado 
normal.

COMPRESSÃO DA MEDULA ESPINAL
Sintomas raros, mas mais comuns em casos de cancro da mama. Requer tratamento URGENTE
Dor ou sensibilidade na parte central ou superior das costas ou pescoço, dor forte na parte inferior das 
costas que se agrava ou não desaparece, dor nas costas que se agrava quando tosse, espirra ou faz 
esforços, dor nas costas mais forte durante a noite, dormência, sensação de peso, dor no peito e abdómen 
ou dor que irradia pelos braços ou pernas, alterações das sensações, como por exemplo formigueiro ou 
sensação de choque elétrico. Contacte o seu médico de imediato, caso tenha algum dos seguintes 
sintomas: sensação de fraqueza ou dificuldade em usar os braços ou as pernas, dormência na zona retal, 
dificuldade em evacuar ou urinar, problemas no controlo da bexiga ou dos intestinos.

*SE ESTES SINAIS DE ALERTA PERSISTIREM DURANTE MAIS DE 3 SEMANAS,
CONTACTE DIRETAMENTE O SEU MÉDICO ASSISTENTE

GÂNGLIOS 
LINFÁTICOS 
Edema ou caroços e pressão no 
peito/axilas/pescoço, tosse seca.

PULMÕES
A dor aguda no peito e nas costas ao inspirar, a 
tosse seca, a fadiga e os coágulos de sangue 
também podem causar falta de ar.

FÍGADO
Sensação de barriga inchada, alterações 
do apetite, perda de peso, fadiga, 
fraqueza, dor na zona das costelas do 
lado direito.

OSSOS
Dores ósseas – geralmente nas coxas, braços, 
costelas e costas. Pode sentir uma dor persistente 
ou dor aguda. Dor óssea sem trauma ou causa 
evidente. Refira qualquer dor nova, fora do 
comum ou que se intensifique.
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