
Ajudant-te a decidir

No oblidis que...
La mamografia no evita que puguis tenir 
càncer de mama. A més, no és un mètode 
perfecte; alguns tumors són molt difícils de 
veure en una mamografia.

Pot ser que no tinguis càncer. Però si en 
tinguessis, el diagnòstic i tractament en un 
estadi inicial del tumor augmenta la probabi-
litat de sobreviure.

Tot i que t’hagis fet una mamografia fa 
poc, és important que si notes qualsevol 
canvi en el teu pit vagis al teu metge.

La informació presentada en aquest fulletó 
s’ha basat en articles científics i materials 
desenvolupats pel National Health Service 
a Anglaterra, per la Col·laboració Cochrane 
i per programes de cribratge de Catalunya.

Per cada mort evitada pel programa de cribratge, 2 dones poden ser diagnosticades 
i tractades d’un càncer que mai haguera posat en risc la seva vida

Beneficis i efectes adversos a llarg termini de la detecció precoç del càncer de mama
Si un grup de 200 dones entre 50 i 69 anys es fan mamografies de cribratge cada 2 anys, 

quan tinguin 80 anys... La detecció
precoç

del càncer 
de mama
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40 hauran necessitat proves 
addicionals

Posteriorment es descartarà 
que tinguessin càncer de mama 
(falsos positius)

1 sobreviurà al càncer de mama

Sense el cribratge hauria mort

Els tractaments d’algunes dones 
poden ser menys agressius

EFECTES ADVERSOS  
DEL CRIBRATGE

AMB O SENSE CRIBRATGE

BENEFICIS DEL CRIBRATGE

8 hauran estat diagnosticades i 
sobreviuran

Haurien sobreviscut sense el 
cribratge

2 seran diagnosticades i 
tractades d’un càncer de mama

Aquest càncer mai hauria estat 
una amenaça per a la seva vida

4 hauran mort de càncer de 
mama tot i haver participat en el 
cribratge i haver-se tractat

15 dones 
hauran estat 

diagnosticades 
de càncer de 

mama



Participar o no participar en el 
cribratge del càncer de mama: 
aquesta és la qüestió
Estudis científi cs recents han identifi cat 
efectes adversos, abans desconeguts, de la 
detecció precoç de càncer de mama mitjan-
çant mamografi a. Per aquesta raó, aquest 
fulletó té com a objectiu informar sobre els 
benefi cis i efectes adversos de participar en 
la detecció precoç de càncer de mama.

Aquest material informatiu pretén aju-
dar-te a sospesar pros i contres per tal 
que puguis prendre una decisió perso-
nal sobre si desitges participar o no en 
la detecció precoç del càncer de mama, 
en funció dels teus valors i preferències.

Què és el càncer de mama?
El càncer de mama es desenvolupa quan 
algunes cèl·lules comencen a créixer de 
manera descontrolada, formant un tumor. 
A mesura que el tumor creix les cèl·lules 
malignes es poden desplaçar a altres parts 
del cos i posar en perill la vida de la persona 
afectada.

A Catalunya es diagnostiquen cada any 
uns 4.000 casos nous de càncer de 
mama. Les estadístiques ens diuen que 1 
de cada 9 dones patirà càncer de mama 
al llarg de la seva vida i que el 83% de 
les dones afectades sobreviurà a aquesta 
malaltia.

Què és la detecció precoç del càncer 
de mama?
La detecció precoç del càncer de mama, 
també anomenada cribratge, té per objectiu 
detectar un càncer de mama en una etapa 
molt inicial, abans que doni símptomes. En 
la seva etapa inicial, el càncer és més fà-
cil de tractar i les oportunitats de sobreviure 
són superiors. 

El sistema sanitari públic ofereix la possibi-
litat de participar en la detecció precoç del 
càncer de mama amb l’objectiu de reduir la 
mortalitat causada per aquest tumor. El pro-
grama de cribratge es dirigeix a les dones 
entre 50 i 69 anys i consisteix a realitzar una 
mamografi a cada dos anys.

Beneficis del cribratge
El cribratge redueix el risc de morir per 
càncer de mama

La detecció precoç pot salvar la vida a al-
gunes dones perquè es diagnostiquen i 
tracten abans del que s’hauria fet sense 
cribratge.

De cada 200 dones que es fan mamogra-
fi es de cribratge cada dos anys entre els 
50 i 69 anys, 1 dona se salva gràcies a la 
detecció precoç del tumor.

El cribratge detecta el càncer en estadis 
més inicials

Un càncer detectat en estadis inicials no ne-
cessita tractaments tan agressius com quan 
està més avançat; aquests tractaments te-
nen menys efectes secundaris i la probabili-
tat de recuperació és més alta.

Efectes adversos del cribratge
Errors en el diagnòstic: falsos positius i 
falsos negatius

Els falsos positius es produeixen quan els 
resultats de la mamografi a fan sospitar d’un 
possible càncer de mama que en realitat no 
existeix. Això comporta exploracions addici-
onals que no serien necessàries. 

De cada 200 dones que es fan mamogra-
fi es de cribratge cada dos anys entre els 
50 i 69 anys, 40 tindran un resultat fals 
positiu.

La situació contrària, el fals negatiu, és molt 
menys freqüent i es produeix quan la mamo-
grafi a no mostra cap senyal de la malaltia, 
tot i que la dona la pateixi.

La mamografi a és una radiografi a del pit. És 
la prova més efi caç per detectar el càncer 
de mama en dones que no tenen símpto-
mes. El risc de patir algun perjudici per l’ex-
posició a aquesta radiació és molt petit.

Algunes dones poden necessitar altres pro-
ves si la mamografi a mostra una imatge 
anormal.

El cribratge pot detectar tumors inofensius

Alguns tipus de càncer que es detecten mit-
jançant la mamografi a de cribratge creixen 
tan lentament que mai haguessin arribat a 
ser un problema de salut. Alguns, fi ns i tot, 
haurien desaparegut de forma espontània, 
sense tractament. 

Actualment no es pot saber quines lesions 
progressarien i quines no, i per tant, s’ofe-
reix tractament a totes les dones diagnosti-
cades. Algunes dones podrien rebre tracta-
ments que tenen efectes secundaris impor-
tants, sense necessitar-los. Això es coneix 
com sobrediagnòstic i sobretractament. 

De cada 200 dones que es fan mamogra-
fi es de cribratge cada dos anys entre els 
50 i 69 anys, 2 seran tractades de càncer 
sense necessitat. 


