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O N C O L O G I A   



CÂNCER DE MAMA   
METATÁSTICO   
A VOZ DAS PACIENTES  

E DA FAMÍLIA 



brasileiras recebem o diagnóstico  

de câncer de mama no Brasil todos os anos  

PANORAMA GERAL EM NÚMEROS 

é o número de novos casos  

da doença no mundo, a cada ano 

é a proporção de pacientes  

brasileiras da rede pública  

que  recebem o diagnóstico  

já em fase III (tumor localmente  

avançado); esse porcentual  

varia de 10 a 15% na rede particular 

são os estágios 

iniciais, com o  

tumor limitado  

à mama 

ESTÁGIOS  
DO TUMOR 

0, 1  e 2 

localmente avançado, 

com comprometimento  

da mama e linfonodos 

axilares 

3 
a doença já se 

espalhou para 

outros órgãos 

(metástase) 

4 

60 MIL 1 
TERÇO 

anos é a idade 

média das 

pacientes  

brasileiras com 

câncer de 

mama 

das pacientes 

vão apresentar 

metástase, 

mesmo quando 

a detecção  

é precoce 
30% 75% 

dessas mulheres têm mais de 50 anos 

51 

1,5 MILHÃO 

FONTES:  INCA, IARC, PROJETO AMAZONA (GRUPO BRASILEIRO DE ESTUDOS DO CÂNCER DE MAMA) 

  



• Não ter filhos 

• Não amamentar 

• Maternidade tardia: após 30 anos  

• Menopausa tardia: após os 55 anos 

• Menarca precoce:  antes dos 12 anos  

• Consumo frequente de bebidas alcoólicas 

• Excesso de peso (sobretudo na pós-menopausa) 

• Histórico familiar: parente de 1º grau (mãe, filha, 

irmã) diagnosticada antes dos 50 anos 

GENÉTICA E  
ESTILO DE VIDA CÂNCER  

DE MAMA:  
FATORES  
DE RISCO 



• Uma iniciativa para conhecer a percepção 

da paciente e sua família (companheiro, 

filhos, pais e outros) a respeito do câncer 

de mama metastático 

• Uma oportunidade de avaliar o impacto 

da doença no contexto familiar e 

doméstico 

• Um levantamento inédito conduzido pelo 

Instituto Provokers e Pfizer  

• Método de coleta: entrevistas pessoais, 

com duração aproximada de 40 minutos 

• Praças:  São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, 

Belém, Curitiba e Porto Alegre 

A PESQUISA 

METODOLOGIA 

OBS: No total, familiares de  57 pacientes entrevistadas também 

responderam à pesquisa 



AMOSTRA GERAL 

PACIENTES 

• Diagnosticadas com câncer  

de mama metastático  

(pulmão, ossos, fígado ou cérebro)  

• Classe social A, B e C 

• Idade entre 18 e 65 anos 

• Atendimento público ou privado 

170  

FAMILIARES 

• Têm algum familiar diagnosticado  

com câncer de mama metastático 

• Grau de parentesco: marido, filho (a),  

mãe, irmão, irmã ou outro parente.  

• Classe social: A, B ou C 

• Atendimento público ou privado 

240 



47 anos 

Idade média 

37% 

Classe  

social B/C 44% 
Não trabalham  

atualmente  

por causa  

do câncer  

de mama 
45% 

16% 
Profissão:  

dona de casa 

ou aposentada 

74% têm filhos 2 
quantidade  

média  

de filhos 24 
idade média 

dos filhos 

têm histórico 

de câncer 

na família 

QUEM É A PACIENTE? 



PERFIL DOS  

FAMILIARES 

+marido/filho(a) 

Mora na mesma residência 

que o paciente 75%  

  Marido Filho(a) Mãe Irmão/Irmã 

Fem. 13% 88% 100% 90% 

Masc. 87% 13% 0% 10% 

74%  

Feminino 



DIAGNÓSTICO,  

TRATAMENTO  

E FUTURO 
O QUE DESCOBRIMOS  

AO LONGO  

DESSE PERCURSO? 



IMPACTOS,  

SENTIMENTOS  

E MUDANÇAS 

O DIAGNÓSTICO 



MEDO E TRISTEZA PREDOMINAM 
NA DESCOBERTA DO TUMOR 

Esses sentimentos se destacam nas pacientes 

e também entre os familiares 



ENTRE OS FILHOS, A TRISTEZA É MAIS EVIDENTE 

Insegurança e revolta são outras reações frequentes,  

tanto nas pacientes quanto nos familiares 

Quais foram os sentimentos predominantes no diagnóstico? 

A visão das pacientes: 

Tristeza 

Tristeza 

Medo 

Medo 

Insegurança 

Insegurança 

Sentimentos mais citados: 

69 

67 

68 

69 

40 

38 

Medo 

Tristeza 

Insegurança 

A visão dos familiares: 

Tristeza 

Tristeza 

Medo 

Medo 

Insegurança 

Insegurança 

Sentimentos mais citados: 

63 

75 

63 

66 

32 

34 

Medo 

Tristeza 

Insegurança 

Pacientes 
Familiares 



PERCEPÇÃO  
DO SOFRIMENTO 

Familiares são mais impactados  

do que as próprias pacientes pela 

descoberta da doença  

INTENSIDADE DO SOFRIMENTO NO DIAGNÓSTICO 

muito sofrimento 
nenhum 

sofrimento 

1 7 

Muito sofrimento = notas 6+7 

72% 
PACIENTES 

relatam muito sofrimento 

88% 
FAMILIARES 

relatam muito sofrimento 



Quem mais deu apoio durante seu tratamento? (%) 

Apesar de muito abalados, eles 
representam a principal fonte de  
apoio emocional para as pacientes   

O DILEMA DOS 
FAMILIARES: 

FRAGILIDADE E 
FORTALEZA 

29 Parceiro(a) 

28 Filho(a) 

19 Mãe 

14 Irmão(a) 

4 Amigo(a) 

1 Ex-marido 

Base: 170 pacientes  



AMPARO EMOCIONAL: 

O PRINCIPAL APOIO 

Gestos que expressam acolhimento  

e parceria são mais lembrados do que 

o auxílio com atividades do dia a dia 

O quanto familiar auxilia no tratamento? 

96 Me apoia em todos os momentos ... 

93 Compartilha comigo o sofrimentos 

93 Nunca me deixa pra baixo 

92 Me incentiva com palavras positivas 

92 Ajuda a levantar minha autoestima 

90 Me motiva a viver bem o momento atual 

89 Me faz sentir útil 

82 Me coloca dentro da realidade 

85 Me lembra das consultas 

85 Me acompanha nas consultas e exames 

84 Conversa bastante comigo sobre o... 

81 Me lembra de tomar o medicamento 

75 

72 Controla a minha alimentação 

69 Me incentiva nas atividades físicas 

68 Vai ao supermercado pra mim 

29 Leva o meu cachorro para passear 

29 Leva as crianças para a escola/curso 

Cuida da minha casa 

suporte  
emocional 

ajuda no 
cotidiano 



O desejo de proteger e acompanhar 
os mais próximos ajuda a mulher  
a se engajar no tratamento 

Eu concordo: 
FAMÍLIA:  

MAIS QUE  
SUPORTE, UMA  

MOTIVAÇÃO 

92 
Eu quero controlar meu câncer de mama para que eu possa viver e 

continuar cuidando da minha família. 

89 
Tenho que ser forte para dar apoio  

para minha família. 

85 Meu maior medo é ter outras metástases. 

83 
Tenho um ótimo relacionamento com meu médico, ele esclarece 

minhas dúvidas sobre a doença e me anima para manter o tratamento. 

82 
Depois que descobri o câncer de mama fiquei muito mais 

preocupada com a saúde dos meus filhos/marido/mãe. 

% 

Escala: 

Discorda totalmente 1 

Concorda totalmente 5 

Concordo = notas 4+5, sentenças mais lembradas 



O SENTIMENTO DE CULPA  

TAMBÉM APARECE NESSA RELAÇÃO 
A maioria das pacientes percebe a dor dos familiares  

e se sente responsável por esse sofrimento 

52 Meu filho/mãe/marido vive com medo, inseguro 

51 Sei que minha família sente o peso da minha doença 

42 Meus filhos tiveram que assumir responsabilidades com a casa e trabalho que não são deles* 

19 Vejo sempre meu marido/filho/mãe chorando escondido 

16 Meu filho/marido/mãe se sente doente porque vive comigo no hospital 

% 

15 O tratamento do câncer de mama atrapalha a rotina dos meus filhos na escola* 

14 Minha família nega a minha doença, finge que nada está acontecendo porque não sabe como reagir. 

11 Meu filho/marido/mãe teve que fazer tratamento psiquiátrico para lidar melhor com a minha doença. 

9 Meu filho/mãe/marido se afastou de mim porque não sabe lidar com a doença, antes ele(a) era super carinhoso. 

Escala 

Discorda totalmente: 1 

Concorda totalmente: 5 

Base de pacientes: 170 Concordo = notas 4+5, sentenças mais lembradas  



A DOR TRAZ SOFRIMENTO,  

MAS TAMBÉM FORTALECE 

Os dois grupos concordam  
que a família ficou mais unida  
e já não discute por bobagens  
após o diagnóstico  

92 Minha família me apoia sempre 

71 Minha família também busca informações sobre a doença 

71 Com o diagnóstico de câncer de mama, minha família ficou mais unida 

71 Meu marido/filhos/mãe passaram a cuidar mais da saúde 

65 Meus filhos hoje são mais pacientes e responsáveis 

% 

61 Depois do diagnóstico, eu e meu filho/mãe/marido não discutimos mais por bobagens 

Pacientes 

84 Minha família nos apoia sempre 

83 Minha esposa/mãe/filha passou a cuidar mais da saúde 

75 Hoje eu sou mais paciente e responsável 

75 Com o diagnóstico de câncer de mama, minha família ficou mais unida 

70 Depois do diagnóstico, não discutimos mais por bobagens 

% 

66 Minha família também busca informações sobre a doença 

Familiares 

54 Meus filhos tiveram que amadurecer rapidamente 

56 Eu tive que assumir responsabilidades com a casa e trabalho depois do diagnóstico da minha esposa/mãe/filha/irmã 

Eu concordo: 

Escala 

Discorda totalmente: 1 

Concorda totalmente: 5 

Concordo = notas 4+5, sentenças mais lembradas  



APÓS O  
DIAGNÓSTICO,  
UMA NOVA  
REALIDADE  
VIDA DOMÉSTICA, RELACIONAMENTOS,  

TRABALHO, SEXO E FINANÇAS:  

O QUE MUDA? 



PACIENTES DESTACAM 

MUDANÇAS NEGATIVAS  
Ter de abandonar o trabalho é principal queixa 

DAS PACIENTES DECLARAM  

QUE SUA ROTINA MUDOU  

APÓS DIAGNÓSTICO 

E essas mudanças foram positivas ou negativas? 

89% 



51 Sim, tive que adaptar meus horários para ajuda-la no tratamento 

31 
Sim, tive que adaptar meus horários para ajuda-la  

nas tarefas do dia a dia 

23 Não, continuo na mesma rotina (especialmente para filhos) 

11 
Sim, trabalhava fora em tempo integral e  

hoje não trabalho mais 

4 
Sim, trabalhava fora em tempo parcial e  

hoje não trabalho mais 

% 
Após o diagnóstico da paciente, houve mudança na sua rotina? 

2 
Sim, estudava e tive que parar por conta  

do tratamento dela 

Base de familiares: 240 

DOS FAMILIARES DECLARAM  

QUE SUA ROTINA MUDOU  

APÓS DIAGNÓSTICO 

77% 

FAMILIARES RESSALTAM  
ADAPTAÇÕES NO DIA A DIA 

Mudanças de horário para auxiliar no 
tratamento e nas tarefas diárias são os 
aspectos mais lembrados 



Viajar e sair para  

passear são as  

principais atividades  

que deixaram  

de fazer parte  

da vida dos familiares 

O que gostava de fazer e teve que abrir mão  

após o diagnóstico: 

O LAZER FICA  
EM SEGUNDO PLANO 

Base: 240 respondentes 

50%   Viajar com família e amigos 

45%   Sair aos finais de semana para passear 

35%   Beber socialmente com amigos 

15%   Trabalhar 

13%   Praticar esportes 

10%   NADA 



CASAMENTOS  

DESFEITOS 

Em São Paulo, o porcentual  

de divorciadas após o  

diagnóstico quase dobra. 

Estado civil antes do diagnóstico: 

Estado civil atual: 



Pacientes relatam vergonha do próprio corpo e acreditam 

que o parceiro deixou de sentir atração por elas SEXO E AUTOESTIMA 

51% 
O OUTRO LADO: 

dos companheiros dizem  

que a mulher já não gosta  

de ser tocada nas mamas  



SEXUALIDADE E ONCOLOGIA: 
CASAIS QUEREM DIÁLOGO 
Esse é o tema que pacientes e companheiros  
mais gostariam de discutir com o médico 

 

Os assuntos mais abordados  

na consulta, segundo as pacientes, são: 

Importância do tratamento 

Riscos da doença 

Efeitos adversos  

da Quimioterapia e radioterapia 

Como adaptar a rotina  

ao tratamento,  

o que posso e não posso 

Importância da dieta alimentar 

Porém, as pacientes também 

gostariam que o médico falasse de: 

Como lidar com a sexualidade 

Como lidar com o preconceito, 

julgamento das pessoas 

Importância de resgatar a autoestima 

Novas drogas e novos tratamentos 

90% 

72% 

68% 

48% 

48% 

35% 

34% 

29% 

27% 

23% 

42%  
deles mencionam esse anseio  

Sexualidade também lidera  

a lista de temas que os maridos  

mais gostariam de discutir com o 

médico:  

COMPANHEIROS 

Como adaptar a rotina  

ao tratamento,  

o que posso e não posso 



VIDA PROFISSIONAL ABALADA 
Metade das pacientes deixou de trabalhar após o diagnóstico;  

porcentual vai a 58% dos 36 aos 45 anos 

Trabalhou durante o tratamento? 

TRABALHAR 

É a atividade mais lembrada pelas pacientes quando convidadas a pensar  

sobre aquilo que gostavam de fazer e tiveram de abandonar após o diagnóstico  



Suporte da empresa? 

FALTA APOIO NO TRABALHO 
Quando houve suporte, horário flexível e permissão 

para ausências foram os principais auxílios  

22% 
Sim 

78% 
Não 



MAIS GASTOS,  

MENOS RENDA 
Custos extras ligados ao tratamento e menor atividade 

profissional impactam o orçamento doméstico 

Público Privado 

Renda antes 
mensal 

Renda atual 
mensal 

Gasto a mais 
mensal 

R$ 3.360 R$ 4.884 

R$ 2.476 R$ 5.310 

R$ 388 R$ 1.167 

Mudança na renda após diagnóstico do câncer de mama: 

Realizou uma ou mais dessas ações após o diagnóstico?  

Estou utilizando minhas economias/economias da 

família para custear meu tratamento 36% 

25% 
Estou utilizando minhas economias/economias da 

família para realizar meus sonhos 

13% 
Investi em um negócio próprio para minha família 

ter uma renda no futuro 

9% 
Fiz um plano de previdência privada 

para a segurança da minha família 



O TRATAMENTO 
APOIO, DESAFIOS E  

CONFIANÇA NA CIÊNCIA 



VIDA SOCIAL  
AJUDA A ENFRENTAR  

O MOMENTO 

A convivência com amigos, familiares  

e colegas de trabalho é valorizada pela paciente 

Atividades que ajudam bastante durante o tratamento, para o paciente: 

Manter uma vida social ativa Suporte relacionado à doença 

Escala de 1 a 7 

Não ajuda em nada: 1 

Ajuda totalmente: 7 

Ajudam bastante = notas 6+7 

Base: 170 



Vida social se destaca, assim como a 

importância de interações com  

pessoas vivendo situações similares  

Atividades que ajudam bastante durante o 

tratamento, para os familiares: 

FAMILIARES 

VALORIZAM  

TROCAS DE 

EXPERIÊNCIAS 

Escala de 1 a 7 

Não ajuda em nada: 1 

Ajuda totalmente: 7 

Ajudam bastante = notas 6+7 



EVENTOS 
ADVERSOS 
DIFICULTAM  
O PROCESSO Os aspectos mais citados:  

Base: 170 

Efeito 

Colateral 

Perda 

de cabelo 
Impacto 

na família 

Quais são os 3 atributos que  

mais impactaram nesse período?  

Perda dos cabelos está entre os efeitos de 

maior impacto, na visão das pacientes 



PACIENTES CONFIAM  

NO TRATAMENTO 

Em meios aos avanços na oncologia,  

essas mulheres estão otimistas  

com as suas perspectivas    

Razões da pouca confiança (notas de 1 a 4): 

DAS PACIENTES  

SE SENTEM  

CONFIANTES  

COM O TRATAMENTO 
75% 

OS SINTOMAS 

VOLTARAM A 

APARECER 

50% 
DOENÇA CONTINUA 

PROGREDINDO 

RAPIDAMENTE 

43% 
NÃO ESTÁ  

SE SENTINDO 

MELHOR 

21% 

O quanto você está confiante com o tratamento?  

Base: 170 

52% 

23% 

16% 

 5% 

 2% 
 1% 



FAMILIARES QUEREM DISCUTIR 

 NOVAS ALTERNATIVAS 

Medicações inovadoras representam o 

assunto de maior interesse dos filhos 

durante as consultas.  

Familiares: quais os assuntos que você gostaria que o médico conversasse durante a consulta?  

Base: 225 

Apenas familiares que acompanham 

as pacientes nas consultas 



Além de consultar o oncologista, 

pacientes buscam especialidades como 

psicólogos e nutricionistas 

56% das pacientes se tratam com outra especialidade 

ABORDAGENS 
MULTIDISCIPLINARES 

PREVALECEM 

58 Psicólogo 

54 Nutricionista 

27 Fisioterapeuta 

17 Assistente social 

12 Psiquiatra 

% 

Base: trata com outras especialidades (95) 

4 Ortopedia 



O FUTURO 
SONHOS, PLANOS  

E PERSPECTIVAS  



A FORÇA  
DOS SONHOS 

Com uma visão otimista de futuro, 

pacientes se mostram cheias de planos  

ESSA POSTURA OTIMISTA É  
MAIS ACENTUADA EM SÃO PAULO 

Escala de 1 a 5 

Discorda totalmente: 1 

Concorda totalmente: 5 

Concordo: notas 4+5 

% 

Eu concordo: 



Eu concordo:  

ASSOCIAÇÕES EQUIVOCADAS ENTRE 

ASPECTOS EMOCIONAIS E AS CAUSAS  

DO CÂNCER AINDA APARECEM  

 PRECONCEITO E 
DESINFORMAÇÃO 

PERSISTEM 

54 
Existe um preconceito da sociedade que acredita que o  

câncer de mama desencadeou por conta de uma mágoa/castigo 

44 
Viagem agora é só para locais mais próximos de  

dois ou três dias no máximo 

42 
Participo de redes sociais, busco conhecer  

os tratamentos mais modernos 

39 As pessoas sentem pena de mim 

33 Aspectos emocionais desencadearam a doença 

% 

28 
Me sinto culpada por meus filhos não estarem  

podendo curtir a juventude deles. 

25 
Procuro informações sobre câncer de mama na internet, revistas,  

porque meu médico não tem tempo de esclarecer minhas dúvidas 

Escala de 1 a 5 

Discorda totalmente: 1 

Concorda totalmente: 5 

Concordo: notas 4+5 



CÂNCER  

DE MAMA  

METATÁSTICO 
UMA REFLEXÃO SOBRE A DOENÇA 



No passado, as perspectivas eram limitadas para  

as pacientes metastáticas.  Mas as novas terapias desenham 

um cenário otimista, com maiores chances de controle da 

doença e de sobrevida  

no longo prazo.  

 

Essas mulheres têm, cada vez mais,  

a possibilidade de viver mais e melhor,  

junto da família. 

 

E, para isso, é preciso cuidar também dos aspectos 

emocionais, além de fortalecer a rede de apoio dessas 

pacientes, amparando as pessoas que dividem com ela essa 

jornada cheia de desafios.  

PACIENTES  
E FAMILIARES: 
PERSPECTIVAS  
E NECESSIDADES 




