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“A doença veio para eu crescer, 
evoluir e aprender”, diz Daiane

Usar perucas e lenços foi a oportunidade para Daiane brincar com seu visual

“Não imaginava que teria 
essa força. Nada me abalou”. 
E que força carrega Daiane 
Fernandes, 34 anos. Força para 
vencer o câncer de mama, aju-
dar outras mulheres através 
da sua história. E um desejo 
muito grande de viver. A 
descoberta, bem no estágio 
inicial da doença, veio depois 
que sentiu um pequeno caroço 
no seio esquerdo e procurou 
ajuda médica. Meses antes, em 
outubro de 2018, tinha feito o 
exame de mama, que deu ne-
gativo. Desde que soube que a 
única alternativa para seu tipo 
de câncer, o triplo-negativo, 
era fazer quimioterapia, man-
teve o pensamento positivo. 
“Acredito muito na influência 
do psicológico. Quando o mé-
dico me dizia o que poderia 
sentir durante o tratamento, 
pensava: “não vou ter nada 
disso”. E foi assim. Claro, saía 
da quimio cansada, mas com 
fome. Terminava a sessão e 
ia direto para o restaurante”, 
relembra.
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Nos abraços, o apoio que Cássia precisava

Com apoio da família, Cássia enfrentou o câncer de mama

A maior dificuldade para 
Cássia Milane Silva Nunes, 30 
anos, ao descobrir o câncer de 
mama, em outubro de 2017, 
foi lidar com a desinformação 
sobre a doença. A suspeita 
de que algo estava errado 
surgiu a partir de um descon-
forto no braço 
direito, que foi 
diagnosticado, 
inicialmente, 
como mau jeito. 
Após perceber 
um caroço na 
mama direita e 
continuar com 
as dores no bra-
ço, pesquisou 
no Google qual 
seria o especia-
lista indicado para ajudá-la. 
No ginecologista foi informa-
da de que estaria com Fibroa-
denoma - um tipo de tumor 
de caráter benigno que em 
alguns casos pode ser acom-
panhado clinicamente, sem a 
necessidade de remoção. No 
entanto, o caroço mudou de 
tamanho, o que levou Cássia 
a procurar novamente a ajuda 

Mesmo com bravura frente 
à doença, Daiane conta que 
ficou muito impactada ao 
receber a notícia. “Quando se 
houve falar em câncer, a gente 
já imagina pessoas debilitadas 
e muito fracas”, conta. Du-
rante o tratamento, ouviu de 
algumas pessoas as formas 
negativas como a doença iria 
atingir seu organismo e que 
teria de mudar sua rotina. Ela 
provou o contrário. Nos cinco 
meses em que fez quimiotera-
pia, continuou a fazer viagens 
de trabalho, manteve a rotina 
e fez de tudo para ficar ainda 
mais preparada para aquele 
momento. “Dei atenção para 
minha alimentação, cuidei 
para não ficar doente ou pegar 
bactérias de outras pessoas e 
sempre acreditei que ia dar 
tudo certo”, revela. Para ela, 
não se vitimizar foi outro 
fator importante. “Nunca 
gostei que as pessoas tives-
sem pena de mim. Quando 
alguém chegava com voz triste 
e perguntava como eu estava, 

respondia feliz: “eu tô bem e 
tu?”, revela.

Nem a queda do cabelo fez 
com que Daiane baixasse o 
astral e perdesse a vaidade. 
Pelo contrário. “Me arrumei 
durante todo o tratamento, 
vinha pra loja maquiada e 
de salto. Aproveitei esse mo-
mento para brincar com meu 
visual”, diz. O lenço também 

parece fazer parte do seu esti-
lo. De forma natural. Aliás, foi 
assim também que ela raspou 
a cabeça. “Um dia cheguei em 
casa e pedi ao meu marido, 
Cesar, que cortasse meu cabe-
lo. Foi um momento tranquilo 
e nosso”, lembra. 

Hoje, após ter passado por 
cinco meses de quimioterapia 
e uma cirurgia, iniciou a ra-

dioterapia e é exemplo para 
outras mulheres que passam 
pelo câncer de mama. Troca 
mensagens com elas, encoraja 
e compartilha sua história nas 
redes sociais. “Nunca pergun-
tei porque aconteceu comigo. 
A doença veio para eu crescer, 
evoluir e aprender. Hoje, sou 
muito mais feliz do que eu era 
antes”, completa.

médica. A partir dali, realizou 
exames que confirmaram o 
câncer de mama maligno e em 
estado de evolução. 

Com a descoberta do cân-
cer, Cássia perdeu o chão. 
Não sabia o que fazer, se 
teria tratamento ou se sobre-

viveria. Nesse 
período de in-
certeza, resol-
veu se informar 
com uma ami-
ga de sua mãe, 
que há 11 anos 
tinha passado 
pelo câncer de 
mama. “Ela me 
encorajou, me 
mostrou que 
tinha uma for-

ma de passar por isso e me 
falou sobre a Associação de 
Apoio a Pessoas com Câncer 
(Aapecan) e a Liga Feminina 
de Combate ao Câncer”, re-
lembra. 

Aos poucos, com a orien-
tação médica e a participação 
nos grupos de mulheres da 
Aapecan, passou a entender 
que a doença tinha cura e que 

não precisaria passar por tudo 
aquilo sozinha. “Coloquei na 
minha cabeça que a doença 
veio pra mim como uma pro-
va e tinha que passar por ela 
de cabeça erguida”, explica. 
Nesse processo, a família 
foi seu porto seguro. “Tinha 
medo que quando ficasse ca-
reca, meu filho ia se assustar 
com minha aparência. Mas 
ele dizia: “mãe, não bota 
peruca, nem lenço, tá bonita 
assim”. Até raspar a própria 
cabeça ele queria”, completa, 
orgulhosa do pequeno Edson 
Gustavo, de sete anos. 

AINDA MAIS FORTE
Cássia já passou pela qui-

mioterapia, a radioterapia e 
até pela cirurgia de retirada 
completa da mama. Hoje, 
continua com medicação para 
que o câncer não volte. Entre 
os cuidados preventivos, fez 
um teste de genética, que 
indicou a predisposição de o 
câncer aparecer em outros lo-
cais do corpo, como na outra 
mama, nos ovários ou no pân-
creas. Dessa forma, a preocu-
pação foi evitar que o tumor 

aparecesse no seio esquerdo. 
Para isso, reduziu parte dele 
em junho deste ano. 

O próximo passo seria 
retirá-lo por completo, no 
entanto, há três semanas, 
percebeu vermelhidão no lo-
cal e inflamação no braço. “A 
oncologista me examinou e 
neste mês vou fazer uma nova 
ecografia. Pode ser um novo 

câncer, como pode não ser”, 
explica. Mesmo com a possi-
bilidade de ser diagnosticada 
com um tumor novamente, 
ela afirma que está confiante. 
“Se fosse em outra época, 
acho que não estaria tão for-
te. Tenho medo, é claro, mas 
acredito que não vai ser nada. 
E se for câncer, vou passar de 
cabeça erguida”, revela.

“

”

Coloquei na minha 
cabeça que a doença 
veio pra mim como 
uma prova e tinha 

que passar por ela de 
cabeça erguida.

CÁSSIA NUNES
santa-cruzense


