
bilitada e mudar a rotina. 
Cássia temia que não veria o 
filho crescer. Elas passaram 
pelos tratamentos, entre eles 
quimioterapia, radioterapia 
e cirurgia. Sentiram medo, 
angústia e, por certas vezes, 
dor.

No entanto, o que elas tam-
bém têm em comum é que 
mais que uma doença, 
perceberam no proble-
ma de saúde uma 
nova chan-
ce. Lucia-
na passou 
a usar peru-
ca sem medo.  
Daiane não se 
abalou frente às dificul-
dades do tratamento. Cássia 
buscou na família o apoio e 
não desanimou, nem mesmo 
após a mastectomia. É por 
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Heroínas contra o câncer de mama

Com a descoberta do câncer, 
um novo olhar para a vida

Conheça as histórias 
de Luciana, Daiane e 
Cássia. Elas se cruzam 
pela descoberta do 
tumor no seio e pela 
força frente à doença

Com presilhas, Luciana dá novo estilo à peruca
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Nesse exato momen-
to, muitas mulheres 
estão se sentindo im-

potentes frente ao câncer de 
mama, vendo as lágrimas 
de apreensão escorrerem 
pela face e se perguntando 
o que vai acontecer daqui 
para frente. Afinal, essa é a 
neoplasia maligna mais inci-
dente em mulheres na maior 
parte do mundo, de acordo 

TALIANA HICKMANN

dos casos de câncer de 
mama podem ser evita-
dos quando são adotados 
hábitos como prática de 
atividade física e de ali-
mentação saudável, com 
manutenção do peso cor-
poral adequado. 

30%

NO BRASIL

casos novos de câncer de 
mama foram estimados em 
2019, com risco estimado 
de 56 casos a cada 100 mil 
mulheres.

59.700

novos casos de câncer 
estão previstos em 2019, 
estimam especialistas. 

5.110

NO ESTADO

*Dados do Instituto Nacional
de Câncer (INCA)

*Secretaria da Saúde do Estado 
(SES/RS)

de rastreamentos são 
realizados atualmente no 
Estado e são feitos 308.187 
exames por ano. 

1,3 milhão

mamógrafos estão dis-
poníveis para o Sistema 
Único de Saúde (SUS) que, 
atuando em sua capacida-
de máxima, disponibiliza 
1.385.018 exames/ano.

208

das mulheres com diag-
nóstico recebem o primeiro 
tratamento de sua patolo-
gia em prazo inferior a 30 
dias. 

+ de 50%

de todos os cânceres que 
afetam o sexo feminino é 
de mama, sendo o segun-
do tipo de câncer que mais 
acomete brasileiras.

25%

com o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA). Além disso, 
no Rio Grande do Sul, é o 
tumor mais frequente entre 
as gaúchas, conforme a Se-
cretaria da Saúde do Estado 
(SES/RS). 

Também nesse instante, 
tantas outras mulheres estão 
servindo de exemplo para 
essas primeiras. Colocando 
“a cara a tapa”, dividindo 
suas histórias e mostrando 
que é possível vencer. Entre 
elas, Luciana Gomes, 41 anos, 
Daiane Fernandes, 34 anos, e 
Cássia Nunes, 30 anos. Sem 
dúvida, para essas guerreiras 
pela vida, receber a notícia de 
que estavam com câncer de 
mama foi doloroso, triste e 
desesperador. Luciana tinha 
receio de perder o cabelo. 
Daiane não queria ficar de-

Luciana Gomes, 41 anos, 
não esquece o dia em que 
sentiu um pequeno e pontu-
do caroço na mama esquerda: 
foi em 6 de abril deste ano, 
enquanto trocava o sutiã. A 
partir daí, passou a fazer uma 
série de exames, ir em diver-
sas consultas médicas, até 
que, em 16 de maio, recebeu 
a confirmação de que estava 
com câncer de mama. Ao 
ouvir as palavras da médica, 
Luciana começou a chorar. 
Naquele momento, saber de 
que se tratava da doença, 
por mais que fosse grau 1, 
com o tumor em fase inicial, 
a deixou aterrorizada. Saiu 
da mastologista sem forças 
para contar aos familiares. Fa-
lou apenas ao marido, Alex. 
Ao chegar em casa, chorou 
quieta e sozinha. Não queria 
que os filhos, Allan, 13 anos, 
e Erick, quatro anos, perce-
bessem. O choro seguiu por 
vários dias. 

Mas foi também a partir 
daquele 16 de maio que Lu-
ciana se tornou uma nova 
mulher e mudou a forma 
como enxergava a vida.  Para 
quem estava acostumada a 
rotina agitada, no trabalho 

isso que hoje, nas páginas 
do Nosso Jornal, elas con-
tam pelo que passaram, 
dividem suas histórias e 
se tornam exemplos de 
inspiração. 

e em casa, e nunca separava 
um tempo para cuidar de si e 
da sua alimentação, começa-
va ali uma jornada para parar 
e voltar a olhar para ela mes-
ma. “Quando soube que após 
a cirurgia para retirada do 
tumor, teria de ficar 10 dias 
de atestado, minha primeira 
reação foi: ‘mas não posso 
parar, doutora!’”, relembra. 
Agora, as verduras e frutas 
fazem parte da sua rotina. 
Até o reiki ela adotou como 
atividade de relaxamento e 
cuidado em sua vida. “Vejo 
esse momento como uma 
oportunidade, uma chance de 
ter uma nova vida, de mudar 
aquilo que eu estava fazendo 
errado”, revela.

Ao ver o câncer de mama 
além de um problema de 
saúde, mas também como 
um aprendizado, Luciana 
ganhou mais forças para 
enfrentar os desafios do trata-
mento. “Sempre tive o cabelo 
comprido e, quando soube 
que teria de fazer quimiote-
rapia, foi difícil entender que 
perderia o cabelo”, lembra. 
Em julho, quando os fios 
começaram a cair, cortou 
mais curto. Mas há um mês, 

decidiu raspar e encarar um 
novo estilo. O visual rende 
até alguns momentos diver-
tidos com o filho mais novo. 
“Desde o início contei pra 
ele que estou ‘dodói’ e ele 
está na expectativa para ver 
meu cabelo crescer. Quando 
apareço de peruca, ele per-

gunta: ‘mamãe, teu cabelo já 
cresceu’, aí tenho sempre que 
explicar que não”, conta aos 
risos. Hoje, enquanto ainda 
passa pela quimioterapia, 
cuida com carinho da peruca 
loira – que carrega a cor natu-
ral dos seus fios. Penteia, usa 
presilhas e a exibe, orgulhosa.


