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2 OBJETIVO 

O principal objetivo deste estudo 
é  compreender o panorama do 
câncer de mama no Estado do Rio 
de Janeiro, em relação ao acesso, 
atendimento, dificuldades 
enfrentadas e apoio recebido. 
 
O estudo teve como foco 
pacientes do SUS. 



3 METODOLOGIA 

UNIVERSO: 
Mulheres, residentes no Estado do Rio de Janeiro 

Em fase de suspeita, diagnóstico, tratamento ou 
monitoramento do câncer de mama 

DATA DE CAMPO: entre 2 e 10 de Maio de 2016 

Pesquisa QUANTITATIVA, com abordagem pessoal das entrevistadas, 
em pontos dirigidos  
(próximos das unidades de atendimento do SUS e também em algumas ONGs 
voltadas a mulheres com câncer de mama) 

TÉCNICA: 

Foram realizadas 240 entrevistas AMOSTRA: 180 
na RM 

60 
no Interior 

Distribuição está baseada na proporção  de instituições que prestam atendimento público (SUS) a pacientes com câncer de mama. 

} 
75% 25% 
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7 

59 

34 

PRÉ-TRATAMENTO TRATAMENTO MONITORAMENTO

(estimulada e única, em %) 
FASE DO CÂNCER DE MAMA  

Base: total da amostra (240)  
P.1 Para prosseguir no questionário, gostaria de saber em que etapa você está em relação ao diagnóstico do câncer de mama. Você ________?  

da amostra está em fase de tratamento do câncer 
de mama.  

59% 
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8 
23 

32 26 
12 9 

24 
35 

23 

9 5 
18 

27 32 
18 

Até 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos 61 a 70 anos 71 anos ou mais

TOTAL DA AMOSTRA TRATAMENTO MONITORAMENTO

Mulheres, 20 
ano ou mais, 
residentes no 
estado do RJ* 

46% 19% 16% 10% 9% 

(*) Fonte: Censo IBGE 2010 I Estimativa 2015 
Base: Total da amostra (240), Tratamento (141), Monitoramento (82) 

(estimulada e única, em %) 
FASE DO CÂNCER DE MAMA  

Perfil das pacientes - Idade 

Entre as mulheres em fase de Tratamento, 59% têm entre 41 a 60 anos. 
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54 

33 

13 

54 

35 

11 

52 

30 
17 

Fundamental Médio Superior

TOTAL DA AMOSTRA TRATAMENTO MONITORAMENTO

Base: Total da amostra (240), Tratamento (141), Monitoramento (82) 

(estimulada e única, em %) 
FASE DO CÂNCER DE MAMA  

Perfil das pacientes - Escolaridade 

54% das pacientes têm ensino fundamental. 
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12 

56 

32 

13 

48 
38 

10 

67 

23 

Classes AB Classe C Classes DE

TOTAL DA AMOSTRA TRATAMENTO MONITORAMENTO

(estimulada e única, em %) 
FASE DO CÂNCER DE MAMA  

Perfil das pacientes – Classe Econômica (Critério Brasil) 

POP EM GERAL 
- ESTADO DO 

RJ 
27% 47% 27% 

Base: Total da amostra (240), Tratamento (141), Monitoramento (82) 

56% das pacientes pertencem à classe C. 
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38 

15 12 5 4 1 

40 

17 12 
4 4 1 

32 

10 12 
4 5 1 

PEA Assalariada Registrada Free-lance/bico Funcionário Pública Autônoma regular (paga
INSS)

Desempregada (procura
emprego)

TOTAL DA AMOSTRA TRATAMENTO MONITORAMENTO

(estimulada e única, em %) 
FASE DO CÂNCER DE MAMA  

Perfil das pacientes – Ocupação  

Base: Total da amostra (240), Tratamento (141), Monitoramento (82) 

62 

31 
20 

5 6 

60 

26 22 
6 6 

68 

41 

17 
6 4 

NÃO PEA  Aposentada  Dona de casa  Desempregada (não procura
emprego)

 Outras NÃO PEA

62% NÃO estão no mercado de trabalho (NÃO PEA). 



9 LOCAL DE MORADIA X LOCAL DE ATENDIMENTO 

Base: total da amostra (240)        
Fonte: Local de atendimento 

LOCAL DE ATENDIMENTO 

LOCAL DE MORADIA TOTAL Capital Outras RM Interior 

Capital 35% 35% - - 

Outras RM 33% 21% 13% - 

Interior 32% 7% - 25% 

Parcela expressiva que reside em outras cidades da RM, faz Tratamento I 
Monitoramento do câncer de mama, na capital 
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(espontânea e única, em %) 

Base: total da amostra (240)  
P.3 Pensando no momento em que houve a primeira suspeita de câncer de mama, como você suspeitou que poderia ter ou talvez tivesse câncer de mama?  

COMO SUSPEITOU QUE ESTAVA COM CÂNCER DE MAMA  

57% suspeitaram que estavam com câncer de mama ao fazer 
autoexame. 

57 

23 

10 

10 

0,4 

Fazendo autoexame

Exame laboratorial/ mamografia

Pelos sintomas

Médico detectou

Por meio de campanha contra câncer de
mama
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35% 
das entrevistadas 

afirmam ter 
alguém na família 
que tem ou já teve 

câncer de mama. 

PRESENÇA DE PESSOA COM CÂNCER DE MAMA NA FAMÍLIA 

Tia 14% 
Mãe 9% 
Irmã 8% 
Prima 6% 
Sobrinha 3% 
Avó 3% 

(espontânea) 
Grau de parentesco 

Base: total da amostra (240) 
P.11 Você têm alguém  na sua família que tem ou teve câncer de mama? / P.11a Qual o grau de parentesco, ou seja, o que esta pessoa é sua?  



12 EXAMES QUE FEZ ANTES DA SUSPEITA OU DIAGNÓSTICO 

Base: total da amostra (240) 
P.5 Quais desses exames relativos ao câncer de mama você já fez antes da suspeita ou diagnóstico? Algum outro? 

79 

55 

52 

14 

Mamografia

Ultrassonografia/
ultrassom de mama

Exame clínico feito
pelo médico

Ressonância das
mamas

(estimulada e múltipla, em %) 

NUNCA FIZERAM exames 
preventivos  
 

•  22% entre residentes no interior 
• 18% entre as de 61 anos ou mais 

11% 

79% das pacientes já haviam realizado mamografia, antes da suspeita 
ou diagnóstico do câncer de mama. 
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79 

55 

52 

14 

Mamografia

Ultrassonografia/
ultrassom de mama

Exame clínico feito
pelo médico

Ressonância das
mamas

EXAMES QUE FEZ ANTES DA SUSPEITA OU DIAGNÓSTICO 

Mais de uma 
vez por ano 

Uma vez 
por ano 

Uma vez a 
cada 

dois anos 
      Outras* 

8 43 8 21 

4 23 5 22 

8 30 2 12 

- 3 - 11 

FREQUÊNCIA (espontânea) 

Maior parcela realizava mamografia uma vez por ano. 

Base: total da amostra (240)      
(*) Esporadicamente I quando o médico solicitava I 1 vez I algumas vezes   
P.5 Quais desses exames relativos ao câncer de mama você já fez antes da suspeita ou diagnóstico? Algum outro?/ P.6 Com que frequência você costumava fazer   _______ antes da suspeita ou 
diagnóstico? 
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(espontânea e única, em %) 

P.7a Aproximadamente, quanto tempo demorou para você marcar a primeira consulta com o médico? Pense no tempo desde o momento em que contatou o SUS até a data agendada /P.7b 
E aproximadamente, quanto tempo demorou entre a consulta e a realização dos exames solicitados pelo médico do SUS? /P.7c E quanto tempo demorou entre o dia que os exames foram 
realizados no SUS e o dia em que os resultados ficaram prontos? /P.7d E quanto tempo demorou entre os resultados dos exames e a consulta de retorno no SUS? 

Marcação da 
consulta 

Consulta e realização 
do exame 

Exame e dia que o 
resultado ficou pronto 

Resultado e consulta de 
retorno 

Até 1 mês 

Mais de 1 a 6 meses 

Mais de 6 a 12 meses 

Mais de 12 meses 

Não sabe/ não lembra 

Não buscaram exames: 2% Não fizeram retorno: 1% 

Média (dias) 67 65 69 65 
Moda (dias) 30 30 30 30 

Mínimo-Máximo (dias) 1-915 1-910 1-915 1-910 

Base (respondentes) 240 230 230 225 

59 

31 

4 

2 

4 

70 

21 

1 

4 

4 

60 

27 

3 

2 

7 

63 

24 

0 

4 

5 

TEMPO NECESSÁRIO ENTRE A MARCAÇÃO DA CONSULTA E O DIAGNÓSTICO 

Maioria das  mulheres necessita de 4 meses para concluir o 
processo de atendimento. 
Mas na média, esse tempo pode chegar a até 9 meses. 



15 
(espontânea e única, em %) 

Base: total da amostra (240)  
P.8 Ao todo, por quantos médicos você já passou para obter o diagnóstico e tratar do câncer de mama? 

Nº DE MÉDICOS QUE JÁ PASSOU PARA OBTER DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

40 

37 

12 
11 

Até 2 médicos 

3 a 4 médicos 

5 a 6 médicos 

7 médicos ou mais 

MÉDIA      3,4 médicos 

77% das entrevistadas passaram 

 por até 4 médicos até 
 obter o diagnóstico e 
 iniciar o tratamento do 
 câncer de mama 
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Base: total da amostra (240)  
P.9 De modo geral, como você descreveria a relação com os seus médicos?   

RELAÇÃO COM OS MÉDICOS 
(estimulada e única, em %) – Escala dicotômica 

92 

90 

90 

90 

90 

85 

85 

82 

Se sente amparada

Dá atenção suficiente

Te passa segurança

Te acolhe bem

Não sente mágoa em relação a seu médico

Te aconselha

Há afinidade com ele

Conversa bastante com você

É positiva a avaliação realizada do atendimento médico.  

Destaque para  amparo, atenção, acolhimento e segurança 
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Base: Entrevistados que realizaram exames no SUS (224)  
P.10 Em termos de ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, de modo geral, como você avalia o (s) laboratório(s) do SUS que você fez os exames? Quanto a/ao ______?   

7% 7% 9% 17% 

46% 48% 50% 46% 

47% 45% 41% 38% 

Educação dos
enfermeiros/atendentes

Atendimento de modo
geral

Qualidade dos exames Rapidez

Ótimo Bom Regular

AVALIAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DO SUS 
(estimulada e única) –  Escala: Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo 

7% Não realizaram exames 
nos laboratórios do SUS 

93% 93% 91% 83% 

A avaliação dos laboratórios do SUS também mostra-se bastante positiva. É maior a 
aprovação do atendimento e da qualidade dos exames. 

Ótimo + 
bom 
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(estimulada e única, em %) 

Base: total da amostra (240) 
P.13 Qual você considera que foi o pior momento da doença até agora: receber o diagnóstico, contar para a família, iniciar o tratamento, perder o cabelo OU não receber o apoio da família/ 
amigos? E em segundo lugar? E em terceiro lugar?  

31 24 
12 10 4 3 3 2 11 

Receber o
diagnóstico

Perder o
cabelo

Contar para a
família

Iniciar o
tratamento

Não receber
apoio da
família/
amigos

Cirurgia/
retirar a
mama*

Suspeita* Outra
resposta

Nenhum

Receber o diagnóstico e perder o 
cabelo são considerados os piores 
momentos da doença.  

Citações até 1% 

PIOR MOMENTO DA DOENÇA – 1º Lugar  

* Menções espontâneas 
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74% 
19% 

7% 
Não teve  

perda de cabelo 

Não fizeram  
tratamento 

PERDA DE CABELO 
(espontânea, em %) 

Base: total da amostra (240) 
P.14 Durante o tratamento, você tem ou teve perda de cabelo?/ P.14a Como foi esse momento? O que você sentiu?  

Teve perda  
De cabelo 

74% das entrevistadas tiveram perda de cabelo. 

38 

6 

4 

3 

2 

23 

Chateada, depresiva, abalada

Sentiu-se feia

Perda da identidade feminina

 Preconceito

Percebeu o problema que está vivendo

 Não afetou/ Teve preparo psicológico

“Uma dor muito grande, como se 
tivesse arrancando um pedaço”.  

40 anos, Tanguá 

Citações até 2% 

O que sentiu? 



20 COMO SE SENTIU QUANDO TEVE PERDA DE CABELO 
(espontânea e múltipla, em %) 

Textuais 
“Péssima, tinha cabelo comprido e 

depois , ao ficar sem, você se 
sente desfigurada,  não é a 

mesma pessoa, se sente triste e 
com baixa autoestima se sentindo 

feia”.  51 anos, Rio de Janeiro 

 “Tirei de letra, comprei várias perucas , 
cada dia saia com uma;  fui loura, ruiva, 

índia,  Ana Maria Braga, com cabelos 
longos; curti muito”.  52 anos, Magé 

“Me senti muito mal, muito triste 
pois foi só quando comecei  a perder 
o cabelo que caiu a minha ficha, que 

percebi o problema que estou 
vivendo”. 

32 anos, São Gonçalo 

 “Muito feia,  a vaidade da mulher está no 
cabelo e no peito, ficar sem cabelo e peito,  
você se vê outra,  você não se vê”. 69 anos, 

Rio de Janeiro 

“ Sentia vergonha de ir na rua porque 
os outros ficam olhando”.  63 anos, 

Niterói 
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(estimulada e única, em %) 

RESISTÊNCIA OFERECIDA EM ALGUMA ETAPA DA DOENÇA  

P.4 Você diria que teve muita, um pouco ou nenhuma resistência _____? 

8% 5% 12% 9% 2% 

7% 
4% 

9% 
5% 

4% 

85% 90% 
78% 86% 94% 

Procurar um
médico na fase de

suspeita

Realizar os exames Receber o
diagnóstico

Inicar o tratamento Realizar o
monitoramento

Nenhuma
Um pouco
Muita

Base 240 230 227 223 82 

Resistência para..... 

De modo geral a grande maioria das pacientes declara que não apresentar resistência nas fases da 
doença. Mas a etapa mais difícil (maior resistência) é a do recebimento do diagnóstico. 



22 
(espontânea e múltipla, em %) 

Base: total da amostra (240) 
P.15 Até agora, quais barreiras ou quais dificuldades você encontrou durante todo esse processo desta doença? Quais mais? Alguma outra?   

BARREIRAS OU DIFICULDADES ENFRENTADAS DURANTE O PROCESSO DA 
DOENÇA 

62% 
38% 

Teve 
dificuldades Não teve 

16 

13 

11 

9 

6 

5 

3 

3 

O próprio tratamento

Atendimento médico, do SUS

Retomar atividades, rotinas diárias

Deslocamento, transporte

Emocional

Financeiro

Falta de apoio familiar

Discriminação, preconceito

“O tratamento em si, a radioterapia no Rio de 
Janeiro. Estava debilitada e tinha que ir todos os dias e, às 
vezes com dinheiro, voltava por conta própria e quando 
não tinha ficava esperando o ônibus da prefeitura até 
tarde e aí tinha gastos com comida. E dentro do ônibus 
você fica com enjoo”. 49 anos, Cabo Frio 

62% relatam dificuldades durante o processo da doença.  

(Agressivo, doloroso, muito enjoo) 

(Demora, falta medicação) 



23 

textuais 

“A única dificuldade foi ir todos os 
dias para Petrópolis para fazer a 

radioterapia”.  
67 anos, Volta Redonda  

“É por eu estar nessa situação e a minha 
filha não me ajudar, eu ter que fazer tudo 
em casa e ter que carregar as compras. A 

minha família é grande e não me ajuda, fiz 
muito por eles e agora não recebo a ajuda 

da família”. 58 anos, Niterói 

“Conseguir retornar ao trabalho, estou com 
alta sem poder trabalhar, pois não consigo o 

emprego, o INSS me deu alta e estou 
desempregada até hoje”.  

58 anos, Rio de Janeiro 

BARREIRAS OU DIFICULDADES ENFRENTADAS DURANTE O PROCESSO DA 
DOENÇA 

“Senti muita discriminação por parte das 
pessoas que me conheciam quando 
falavam que eu só tinha um peito”.  

50 anos, Rio de Janeiro 

“Dificuldade foi conseguir na minha 
cidade um médico que descobrisse o 

diagnóstico e desse o 
encaminhamento ....”.  48 anos, Carmo 



24 
(estimulada e única, em %) 
GRAU DE APOIO QUE RECEBEU DA FAMÍLIA E DE AMIGOS 

Base: total da amostra (240) 
P.12 Você diria que recebeu muito, um pouco ou nenhum apoio da família e de amigos durante o processo de diagnóstico de  câncer de mama?  

88% 8% 
4% 

Muito apoio 
Um pouco de apoio 

Nenhum apoio 

88% das entrevistadas declaram ter recebido muito apoio de familiares e 
amigos durante o processo de diagnóstico do câncer de mama.  

(menor percepção de apoio 
entre as mais velhas e entre as 
menos escolarizadas) 



25 UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE ALGUMA ONG DE CÂNCER DE MAMA 
(espontânea, em %) 

Base: Entrevistados  em hospitais (175) 
P.16  Você utiliza ou já utilizou diretamente o trabalho de alguma ONG de câncer de mama, por exemplo, para obter informações, assistência financeira ou jurídica, etc.?  

7%   

Utilizam ou já utilizaram o 
trabalho de alguma ONG 
de câncer de mama 



26 

(estimulada e única, em %) 

PARTICIPAÇÃO DE EVENTO PÚBLICO SOBRE CÂNCER DE MAMA 

Base: total da amostra (240) 
P.19  Você já participou de algum evento público sobre câncer de mama? 

28%   

 Já participaram de 
 evento público sobre 
 o câncer de mama 



27 
(estimulada e única, em %) 

GRAU DE INFLUÊNCIA DA  PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO EM EVENTOS PÚBLICOS 

Influencia 
muito 

83% 

Não influencia 5% 

Influencia pouco 11% 

83% das pacientes consideram que a 
participação da população em eventos 

públicos pode influenciar muito as decisões 
de leis para melhorar o acesso ao tratamento 

do câncer de mama. 
 

Base: total da amostra (240) 
P.20  Na sua opinião, você considera que a participação da população em eventos 
públicos pode influenciar muito, um pouco ou não influenciar as decisões de leis para 
melhorar o acesso ao tratamento de câncer de mama?  



28 Considerações finais 
• 57% das pacientes suspeitaram que poderiam estar com câncer de mama, realizando 

autoexame  importância das campanhas de conscientização 

• Atendimento médico e exames realizados no SUS são avaliados 
positivamente. 

• Contudo, maioria demora cerca de 4 meses, entre a suspeita da doença e o 
diagnóstico no SUS. Na média esse tempo é de 9 meses.   Acesso é uma das principais 
barreiras para o tratamento. 

• Receber o diagnóstico e a perda de cabelo são os momentos mais difíceis da 
doença.  Sentem-se depressivas, abaladas.  

• Muitas pacientes que moram no Interior ou em cidades da RM, realizam atendimento na 
capital.   Dificuldades de deslocamento e financeiros. 



29 Considerações finais 
• Por fim, apenas 7% participam I participaram de ONGs e 28% 

participaram de evento público sobre o câncer de mama.  O 
desconhecimento e a baixa participação das mulheres em relação às ONGs e 
eventos públicos aponta para a oportunidade de ampliação da divulgação e 
de estratégias que se aproximem da mulher que vive essa situação. 
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