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OBJETIVO

O estudo investigou, entre mulheres diagnosticadas
com câncer de mama, o grau de informação em
relação à doença, tratamentos e direitos de pacientes
com câncer.

3

METODOLOGIA
TÉCNICA

Pesquisa quantitativa

intencional, com

abordagem telefônica e pessoal

em pontos

dirigidos (unidades de atendimento público e ONGs especializados no tratamento e apoio à paciente com câncer de

mama).

UNIVERSO

Mulheres com câncer de mama

em qualquer estágio (suspeita, diagnóstico, tratamento,

monitoramento), com 18 anos ou mais, com atendimento em quatro capitais:

Janeiro, Porto Alegre e Distrito Federal.

São Paulo, Rio de

DATA DE CAMPO
Entre os dias 3 e

AMOSTRA

8 de maio de 2017.

A amostra total é de 268 entrevistas, sendo 63 com mulheres com câncer de mama metastático.
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PERFIL DA AMOSTRA (em %)

Local de atendimento

A
15%

RJ

SP

40%
16%

parte

das

29%

mulheres

foi

São Paulo,
seguida por Rio de Janeiro.
entrevistada na cidade de

DF

POA

maior
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PERFIL DA AMOSTRA(espontânea, em %)

Idade
Das mulheres com câncer de mama entrevistadas,
41 e 70 anos  média de 55 anos.
26

31

9
30 a 40 anos

41 a 50 anos

51 a 60 anos

21

61 a 70 anos

78%

têm entre

12
71 anos ou mais
Média: 55 anos
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PERFIL DA AMOSTRA(espontânea, em %)

Escolaridade

Em relação à escolaridade, é maior a concentração entre os níveis
Fundamental e Médio.
46

37
16

Fundamental

Médio

Superior
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PERFIL DA AMOSTRA(espontânea, em %)
Classificação econômica – Critério Brasil

56% das entrevistadas pertencem à classe C.
56
24

18
2
Classe A

Classe B

Classe C

Classes D/E
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PERFIL DA AMOSTRA(espontânea, em %)
Ocupação

60% das mulheres com câncer não são economicamente ativas.
PEA
Assalariada registrada
Free-lance / Bico
Autônoma regular (paga ISS)
Funcionária pública
Desempregada (procura emprego)
Assalariada sem registro
Empresária
NÃO PEA
Só aposentada
Dona de casa
Desempregada (não procura emprego)
Outras
Só vive de rendas
Só estudante
PENSIONISTA/AUXÍLIO DOENÇA/INSS
Auxílio doença
Pensionista
INSS
LOAS

14

4
3
3
3
1
0

2
1
1
4
3
3
1

19

7

12

28

30

60
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PERFIL DA AMOSTRA
Fase em relação ao diagnóstico do câncer de mama (estimulada e única, em %)

67%

das mulheres entrevistadas estão em fase de tratamento e
monitoramento.

27% em

67
27
1

1

1

Suspeita

Exame
laboratorial

Diagnóstico

P.1 Gostaria de saber em que etapa a sra está em relação ao diagnóstico do câncer de mama. A sra _______:
Base: total da amostra

2
Tratamento Monitoramento

Encerrou o
tratamento
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INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA
Grau de informação sobre a doença (estimulada e única, em % – escala de 0 a 5)

76%

consideram-se informadas ou
bem informadas sobre a doença.

Nada informada (1)
Pouco informada (2)

65

Mais ou menos
informada (3)
Informada (4)

Média:
4,4

Bem informada (5)
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Notas 4 + 5

76%

19
31

P.2 Em relação ao seu câncer de mama, a sra diria que está bem informada, informada, mais ou menos informada, pouco ou nada informada?
Base: total da amostra
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INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA
Tipo de câncer que possui (estimulada e única, em %)

Metade das portadoras de câncer de mama não sabe qual é o tipo

da sua doença.

50

50

Sabe
Não sabe
P.3 A sra sabe o tipo de câncer que tem: ____
Base: total da amostra
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INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA
Conhecimento sobre medicamentos para tratamento de câncer de
mama (estimulada e múltipla, em %)
Mesmo com estímulo,
medicamento.

71%

das mulheres não conhecem nenhum
71

14

13

12

Docetaxel Trastazumabe Pactitaxel

P.4 A sra conhece, mesmo que de ouvir falar, as medicações:____
Base: total da amostra

8

7

6

4

Antraciclinas Capecitabina Pertzumabe Gemcitabina

Nenhum
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INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA
Conhecimento sobre remédio biossimilar (única, em %)
A grande maioria não conhece nem ouviu falar sobre remédio
biossimilar.
18
Já ouviu falar em
remédio biossimilar
Nunca ouviu falar em
remédio biossimilar

P.5 A sra conhece ou já ouviu falar em remédio biossimilar?
Base: total da amostra

82

14

INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA
Conhecimento a respeito de oferecimento de tratamentos diferentes para câncer
de mama Her2+ na rede pública e na rede privada (única, em %)

23

77%

não sabem a respeito do
oferecimento de tratamentos
diferentes para câncer de mama
Her2+ na rede pública e na
privada.

Sabia
Não sabia

77

P.8 A sra sabia que a rede pública e a privada oferecem tratamentos diferentes para pacientes metastáticos com câncer de mama Her2+?
Base: total da amostra
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INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA
Busca de informações na internet e sites (espontânea e múltipla, em %)
Das 37% que buscaram informações na internet,
fizeram por meio do Google.

28%

46%

53

37
1

9

Não buscou
Não buscou na Buscou, mas não
Buscou
informações na
informações na internet, mas em lembra o site
internet
outros lugares
internet
P.19 A sra buscou informações sobre câncer de mama na internet? Em quais sites?
Base: total da amostra

o

28%
Site de câncer

5%
3%
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INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA
Conhecimento sobre o valor anual do orçamento do município para tratamentos
de câncer de mama (espontânea e única, em %)

Praticamente a totalidade não sabe qual é o valor destinado para o
tratamento de câncer de mama.
1
Sabe qual é o valor
Não sabe qual é o
valor

99

P.20 A sra sabe qual é o valor anual do orçamento do seu município destinado a todos os tratamentos de câncer de mama?/P20a Qual?
Base: total da amostra
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INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA
Conhecimento sobre o valor de um tratamento de câncer de mama na rede
pública/ SUS (espontânea e única, em %)

94%

Sabe qual é o valor

Não sabe qual é o valor

das entrevistadas também
não sabem o valor de um
tratamento na rede pública/SUS.
Valor

94

6

N.A.

R$ 5,00

1 caso

R$ 125,00

1 caso

R$ 1.800,00

1 caso

R$ 2.000,00

4 casos

R$ 4.000,00

3 casos

R$ 5.000,00

1 caso

R$ 10.000,00

4 casos

R$ 16.000,00

1 caso

R$ 500.000,00

1 caso

P.21 A sra sabe qual é o valor de um tratamento de câncer de mama na rede pública, no SUS?/ P21a Qual?
Base: total da amostra
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INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA
Intenção de ter acesso a informações sobre gasto público para o tratamento de
câncer de mama de forma simples e descomplicada (única, em %)

Três quartos

75

têm interesse no
acesso a
informações
simples e
descomplicadas

P.22 A sra gostaria de ter acesso a informações sobre gasto público para o tratamento do câncer de mama de forma simples, descomplicada?
Base: total da amostra

25

19

O TRATAMENTO

Presença de metástase (única, em %)

62%

dos casos da pesquisa não apresentaram metástase. Em
outros 24%, a doença evoluiu para esta fase.
62

24

Tem/teve metástase

P.6 A sra tem ou teve metástase?
Base: total da amostra

15
Não tem/teve metástase

Não sabe
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O TRATAMENTO
Realização de cirurgia para reconstrução de mama (única, em %)

15

85%

das mulheres com
câncer nunca realizaram
cirurgia para reconstrução de
mama.

85

Já realizou cirurgia
Nunca realizou cirurgia

P.9 A sra realizou cirurgia para reconstrução da mama?
Base: total da amostra
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O TRATAMENTO
Primeira palavra que vem à cabeça quando ouve falar em câncer de mama metastático
(espontânea e múltipla, em %)

RELIGIÃO/FÉ

METÁSTASE

SUPERAÇÃO/
LUTA

SENTIMENTOS
NEGATIVOS
(medo, desespero)

MORTE
TRATAMENTO/
CURA

Obs: O tamanho da fonte é proporcional aos percentuais de citação
P.7 Qual é a primeira palavra que lhe vem à cabeça quando a sra ouve falar em “câncer de mama metastático”?
Base: total da amostra

“Penso que não tem mais cura,
que tomou todo o corpo da
pessoa.” – Rio de Janeiro, 52 anos.
“Que Deus proteja todas, porque
assim como eu tive a cura, espero
que todas tenham.” – Porto Alegre,
63 anos.
“Morte se depender do
SUS.” – São Paulo, 56
anos.
“Está comprometido. Vai
retirar tudo, sem recuperação
da mama.” – Rio de Janeiro,
43 anos
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O TRATAMENTO
Realização de tratamento a base de radioterapia e quimioterapia (múltipla, em %)

62%

Enquanto
da amostra já realizaram tratamento a base de radioterapia, o
número aumenta para
quando o tratamento é quimioterápico.

81%

Radioterapia

Quimioterapia
19

38
Já realizou

62

Nunca realizou
81

P.10 A sra fez ou faz tratamento para câncer de mama a base de: ________
Base: total da amostra
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O TRATAMENTO
Interrupção do tratamento de quimioterapia e radioterapia (espontânea e
única, em %)

24%

das entrevistadas já tiveram que
interromper, ao menos uma vez, o
tratamento de radioterapia.
24
7
Quimioterapia

Radioterapia
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O TRATAMENTO
Tempo de espera (espontânea e múltipla, em %)
Em média, as mulheres esperam até 4,4 meses para obter o diagnóstico da doença, 3,5 meses entre o diagnóstico e o
início do tratamento e outros 2,6 meses para o início do tratamento com radioterapia. Para realizar cirurgia de
reconstrução de mama são necessários mais de 8 meses.
Suspeita e o
diagnóstico
Até 1 mês

11

Mais de 3 a 6 meses

16

Mais de 6 a 12 meses

Não lembra: 4%

Média
Base (respondentes)

10
5

16

7

16

9

18

7

15

2

3

5

30

19

7

12

Cirurgia de reconstrução
de mama

49

21

19

Mais de 2 a 3 meses

Tratamento com
radioterapia

33

33

Mais de 1 a 2 meses

Mais de 12 meses

Diagnóstico e início do
tratamento

Não lembra: 4%

20

Não lembra: 6%
Não fez retorno:1%

Não lembra: 2%
Não iniciou o procedimento:1%

131 dias/ 4,4 meses

105 dias/ 3,5 meses

77 dias/ 2,6 meses

249 dias/ 8,3 meses

261

268

165

40

P.11 Aproximadamente, quanto tempo demorou entre a suspeita que a sra estava com câncer de mama e o diagnóstico da doença? P.12 E aproximadamente, quanto
tempo demorou entre o diagnóstico de câncer de mama e o início do tratamento? P.13 Aproximadamente, quanto tempo demorou para a sra realizar a cirurgia de
reconstrução da mama desde o momento que a sra decidiu realizar a reconstrução? P.14 Aproximadamente, quanto tempo demorou para a sra iniciar o tratamento com
radioterapia desde o momento que tentou marcar? Base: entrevistadas que já receberam diagnóstico de câncer de mama
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CONHECIMENTO SOBRE SEUS DIREITOS
Uso de alguns dos direitos de pacientes com câncer (estimulada e múltipla, em %)
É baixo uso dos direitos de pacientes com câncer, sendo
predominante o percentual de mulheres que não utilizam
nenhum ou que desconhecem.
30

Transporte
interestadual

25

Retirada do FGTS

44
13
Benefício LOAS

P.23 A sra já usou algum dos direitos de pacientes com câncer, como:____ ? Sim ou não?
Base: total da amostra

9

5

Isenção de
Prioridade em
imposto de renda processos jurídicos
para aquisição de
remédios

Nenhum/ Não
sabe

Compra de carro com isenção de IPI: 3%
Quitação de casa própria: 2%
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ÍNDICE

Considerações finais
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
•

De modo geral, é grande o desconhecimento sobre detalhes da doença, seu tratamento e direitos entre as mulheres com
câncer de mama. Apesar da maioria julgar-se informada, quando questionadas sobre diversos aspectos relacionados à
doença, os percentuais de conhecimento e informação mostram-se baixos, tanto em tópicos particulares quanto nos mais
abrangentes:

50%
71%

• Não conhecem nenhum dos sete medicamentos para câncer de mama
estimulados.

77%

• Não têm conhecimento a respeito de oferecimento de tratamentos diferentes
na rede pública e na particular para câncer de mama Her2+.

82%

•

• Não sabem qual o tipo de câncer de mama que têm.

• Não conhecem ou não ouviram falar sobre remédios biossimilares.

94%

• Declaram não saber o valor de um tratamento de câncer de mama na rede
pública/SUS.

99%

• Declaram não saber o valor anual do município destinado ao tratamento do
câncer de mama.

Esse desconhecimento relacionado a algumas noções sobre o câncer de mama, esta falta de informações torna-se o grande
desafio a ser enfrentado. A mudança dessa situação teria receptividade, uma vez que três quartos das entrevistadas
demonstram interesse em ter acesso a informações simples e descomplicadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
•

Os resultados indicam que o desconhecimento está diretamente relacionado às baixas escolaridade, classe
econômica e em alguns casos à faixa etária (maior entre as mais velhas).
Por outro lado, entre as mulheres com escolaridade superior e também entre às pertencentes às classes A/B
verifica-se maior parcela que:
•

julga-se bem informada sobre a doença;

•

afirma saber o tipo de câncer que possui;

•

conhece os remédios biossimilares;

•

realiza tratamento radioterápico;

•

busca informações sobre o câncer na internet;

•

conhece seus direitos.

Como esperado, também é mais expressivo o número de mulheres das classes A/B que realizaram cirurgia de
reconstrução de mama.
•

De modo geral, as mulheres com câncer em estágio de metástase (cerca de um quarto das entrevistadas),
indicativamente também revelam possuir maior conhecimento que as sem metástase.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
OUTROS DESAFIOS:
•

Redução do tempo para diagnóstico e tratamento.

•

Em média as mulheres esperam até
•

4,4 meses para obter diagnóstico

•

mais 3,5 meses para início do tratamento

•

mais 2,6 meses tratamento radioterapia

•

8,3 meses para reconstrução da mama.

4,4 meses

para obter o
diagnóstico

3,5 meses

para iniciar o
tratamento

2,6 meses para
iniciar a
radioterapia

• Não interrupção dos tratamentos  radioterapia (24% já passaram por essa situação) e quimioterapia (7%).
Campanhas de esclarecimento, especialmente dirigidas às pessoas menos favorecidas (com menor escolaridade, pertencentes
às classes C,D/E) e a melhoria do tratamento público poderiam mudar a situação de grande desconhecimento sobre o tema. A
redução dos tempos de atendimento em cada fase do processo poderia impactar positivamente no sucesso e nos custos dos
tratamentos, além de influenciar positivamente a opinião pública.
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