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Introdução:

Epidemiologia do câncer de mama



INCA. Incidência do câncer no Brasil. Estimativa 2018
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INTRODUÇÃO
Epidemiologia do câncer de mama

A incidência de câncer de mama (CM) 
entre jovens é maior na América Latina 
do que na América do Norte: 20 vs 12% 
(subgrupo de pacientes com < 44 anos) 

Torre LA, Bray F, Siegel RL. CA Cancer J Clin. 2015;65(2):87-108
Villarreal-Garza C, Aguila C, Magallanes-Hoyos MC. The Oncologist. 2013;18:1298-1306; 



INTRODUÇÃO
Epidemiologia do câncer de mama

Número de casos de câncer de mama, por faixa etária segundo a FOSP 
entre 2009 e 2014

Período 
Casos 

notificados 
< 45 anos (%) 

Casos 
notificados 

< 60 anos (%) 

Casos 
notificados em 
todas as idades  

2009 635 (23,9) 1.690 (65,5) 2.661 

2010 670 (22,7) 1.874 (63,5) 2.952 

2011 800 (22,6) 2.243 (63,4) 3.539 

2012 835 (23,4) 2.282 (63,9) 3.570 

2013 719 (21,5) 2.138 (63,8) 3.350 

2014 737 (22,3) 2.060 (62,4) 3.301 

TOTAL 4.396 (22,7) 12.287 (63,4) 19.373 

	

Fundação Oncocentro de São Paulo; 2016.
http://200.144.1.68/cgi-bin/tabnet?rhc/rhc-geral.def. Visualizado em 26 de março de 2017. 

http://200.144.1.68/cgi-bin/tabnet?rhc/rhc-geral.def


INTRODUÇÃO
Epidemiologia do câncer de mama

• No Brasil, a sobrevida estimada em 05 anos do CM aumentou:

Torre LA, et al. CA Cancer J Clin. 2015;65(2):87-108

Allemani C, et al. The Lancet. 2015;385:977-1010

De Moor J, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2013;22(4):561-70

78%
87%

1995-1999 2005-2009

1º lugar em mortalidade proporcional por câncer, entre as brasileiras



INTRODUÇÃO
Epidemiologia dos sobreviventes 

ao câncer de mama

The Economist. Intelligence Unit. 2017
http://cancersurvivorship.eiu.com/wp-content/uploads/sites/36/2017/07/Brazil.pdf. Visualizado em 26 de novembro de 2017. 

2012

≈ 1 milhão de 
sobreviventes

http://cancersurvivorship.eiu.com/wp-content/uploads/sites/36/2017/07/Brazil.pdf
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Retorno ao trabalho (RT) após 

diagnóstico do câncer de mama



INTRODUÇÃO
RT após câncer de mama

Durante o tratamento do câncer absenteísmo é comum:

Rotina do tratamento oncológico
(e dos eventos adversos) 

vs.
Rotina familiar e do trabalho

Não adequação a essa nova realidade pode levar à perda ou 
afastamento do trabalho 



INTRODUÇÃO:
RT após câncer de mama

O retorno ao trabalho (RT) simboliza um retorno a
“normalidade” e a reintegração social 

Ganz P. Cancer. 1990;65:742–751

Azzani M, et al. Support Care Cancer. 2015;23(3):889-98

Waddell G, Burton AK.. The Stationery Office: London. 2006.

Steiner JF, et al. Cancer. 2004; 1703–11

 Impacto na QoL

 Impacto econômico para o indivíduo e a sociedade

Intrinsecamente gratificante

Trabalho

Importante fonte de renda

Plano saúde 

Interações sociais
✗




INTRODUÇÃO
RT após câncer de mama

• Estudo holandês comparou taxas de emprego e de benefícios da

seguridade social em mulheres com câncer de mama vs sem câncer.

26.120 mulheres com câncer de mama vs 91.593 mulheres sem câncer (1:4)

Paalman C, et al. British Journal of Cancer. 2016; 81-7

Mulheres com renda relacionada a trabalho (%) Mulheres com benefício por incapacidade (%)

Chance 100% maior de receber 

benefícios da seguridade social
Risco 60% maior de 

perder o emprego 



INTRODUÇÃO:
RT após câncer de mama

Taxas de retorno ao trabalho em pacientes com câncer de mama: 

27-66% após 6 meses do diagnóstico

37-82% após 36 meses do diagnóstico

Drolet, M.et al. CMAJ. 2005;765-71

Bouknight et al. J Clin Oncol. 2006;:345–53

Villaverde, R.M. et al. Occup Med. 2008;:509-511 

Ahn, E. et al Breast Cancer Res Treat 2009: 609-16 

Fantoni, S. et al. J Occup Rehabil 2010;49-58

Johnsson et al. Work. 2011;337–46

Hoyer, M. et al, J Clin Oncol. 2012;2853-60 

Idade

Quimioterapia

Sequelas físicas sec. ao tto

câncer específico

Apoio do empregador/ 

colegas de trabalho

Nas Américas Central e Sul  escassez de dados do padrão de RT ou 
mesmo dos fatores relacionados a tal decisão. 
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reabilitação profissional



INTRODUÇÃO
Seguridade social brasileira e reabilitação profissional

• Empregado ingresso na previdência que desenvolve doença que

o incapacite de exercer seu trabalho por mais de 15 dias:

– Encaminhado à perícia médica do INSS para avaliação  Perito médico fixa o período de
gozo do benefício do auxílio-doença

– Ao fim desse período, o segurado deverá ser reavaliado. Não há prazo máximo para o
benefício, sendo ele devido enquanto permanecer a condição de incapacidade laborativa

• Reabilitação profissional para exercício de sua atividade habitual

ou outra atividade  Considerada incapaz de recuperação 

Aposentadoria por invalidez (que pode ser revertida)

BRASIL. Lei nº 8.213/1991. Diário Oficial da União, Brasília (DF). 1991 25 jul.



INTRODUÇÃO
Seguridade social brasileira e reabilitação profissional

• O valor do benefício do auxílio doença é de 91% do salário

• Teto previdenciário (valor máximo) em 2017: R$ 5.531,31

BRASIL. Lei nº 8.213/1991. Diário Oficial da União, Brasília (DF). 1991 25 jul.
BRASIL. BRASIL. Ministério da Fazenda. Brasília (DF). 2017 16 jan.

ANASPS. Grandes Números da Previdência Social- Julho/2016. Disponível em:http://www.anasps.org.br/grandes-numeros-da-previdencia-social-
julho2016/

Além da perda de rendimento a nível individual, para a sociedade os 

gastos da previdência social com auxílios-doença têm aumentando 

nos últimos anos, com grande impacto na economia do país.  

Dados do DatANASPS:

INSS 

2.190.808 auxílios-doença

1.828.337 auxílios-doença

+ 19,8% 
2015

2016

http://www.anasps.org.br/grandes-numeros-da-previdencia-social-julho2016/


OBJETIVOS DO ESTUDO



OBJETIVOS

- Avaliar o retorno ao trabalho em pacientes com câncer de mama 

12 e 24 meses após o diagnóstico e a mediana (em meses) até tal 

desfecho.

PRIMÁRIO:

SECUNDÁRIOS:

- Realizar caracterização epidemiológica, socioeconômica e clínico-patológica 
em pacientes com câncer de mama não metastático, com idade ≤ 57 anos;

- Correlacionar à decisão de retorno ao trabalho a fatores como 
escolaridade, ganho de peso, autopercepção do estado geral de saúde, 
mudança no status conjugal, na renda familiar, diagnóstico de depressão 
após o diagnóstico do câncer de mama, percepção de apoio e/ou de 
discriminação pelo empregador, percepção da participação do mesmo em 
fazer ajustes/ acomodar o indivíduo no trabalho, desenvolvimento de 
sintomas físicos (dor e linfedema) após o diagnóstico e o tipo de 
tratamento oncológico instituído.



OBJETIVOS

- Avaliar o retorno ao trabalho em pacientes com câncer de mama 12 e 

24 meses após o diagnóstico e a mediana (em meses) até tal desfecho.

PRIMÁRIO:

SECUNDÁRIOS:

- Correlacionar à decisão de retorno ao trabalho a fatores como:

 Escolaridade

 Ganho de peso

 Autopercepção do estado geral de saúde

 Mudança no status conjugal ou na renda familiar

 Diagnóstico de depressão após o diagnóstico do câncer de

mama

 Percepção de apoio e/ou de discriminação pelo

empregador, percepção da participação do mesmo em

fazer ajustes no trabalho

 Desenvolvimento de dor e/ ou linfedema após o

diagnóstico e tratamento o

 Tratamento oncológico instituído (QT/ RXT/ TE/ Anti-Her2)



CASUÍSTICA E MÉTODOS



Casuística e Métodos

Seguimento das pacientes

Assinatura do TCLE

Primeira entrevista telefônica: 06 meses

Segunda entrevista telefônica: 12 meses

Terceira entrevista telefônica: 24 meses

• Desenho do estudo

• Estudo prospectivo, observacional e uni-institucional (ICESP)

• Inclusão de forma consecutiva, a partir de julho/2012



Casuística e Métodos

Critérios de inclusão

• Gênero feminino

• Idade ≥ 18 e ≤ 57 anos

• Diagnóstico de câncer de mama (carcinoma in situ ou invasivo) 

no máximo 05 meses antes da inclusão no estudo

• Estar em programação ou já ter iniciado tratamento com intuito 

curativo 

• Estar trabalhando, no momento do diagnóstico, de forma 

remunerada, por pelo menos 03 meses contínuos

• Ausência de história de outro diagnóstico de câncer, a menos 

que risco de recorrência estimado seja < 20% 

• Ser capaz de entender a natureza e objetivo do estudo e 

fornecer consentimento informado



Casuística e Métodos

Variáveis e instrumentos de avaliação

• Retorno ao trabalho foi definido como estar trabalhando, de forma
remunerada, após o diagnóstico do câncer da mama.

• Prontuário eletrônico:

– Confirmação de dados clínicos e comorbidades (categorização de
depressão como pré ou pós diagnóstico do câncer de mama)

– Dados referentes ao diagnóstico (anatomopatológico, imunoistoquímica e
pesquisa de amplificação do gene HER-2 quando indicado) e ao
tratamento do câncer (cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, terapia
endócrina e uso de droga alvo)

• Nos meses 06, 12 e 24 Questionário de QoL FACT-B



Casuística e Métodos

Cálculo do tamanho da amostra

• Para o cálculo da amostra foi utilizado o método de estimação 

de proporção
37

. 

• Considerando-se:

– A proporção de retorno ao trabalho na população de 45% em 18 meses no 

subgrupo de pacientes latinas do estudo de Blinder et al., o qual avaliou 

retorno ao trabalho em pacientes americanas latinas versus não latinas

– Intervalo de confiança de 95% ± 10% (proporção de 35 a 55%)

– Calculou-se amostra inicial de 96 pacientes. 

• Estimando-se uma perda do seguimento de 30%, o cálculo da 

amostra foi corrigido para 125 pacientes.

Lemeshow S, et al. 1990. Chichester, England

Blinder et al. Cancer. 2012;118:1666-1674
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Resultados

População do estudo

125 pacientes consentiram o 

TCLE

121 pacientes inclusas na 

análise

1174: > 57 anos ao diagnóstico

98: diagnóstico há > 5 meses

103: doença metastática

277: não trabalhavam antes do diagnóstico

28: diagnóstico prévio de câncer

04: gênero masculino

39: outros

02 óbitos por PD antes da 1ª entrevista

02 pacientes com > 03 tentativas de contato 

telefônico sem sucesso

2447 pacientes avaliados 

quanto a elegibilidade

1724

723 preenchiam critérios de 

elegibilidade

598 não retornaram o TCLE ou se recusaram a 

participar do estudo

08 pacientes com progressão da doença

02 pacientes mudaram de cidade e não 

atualizaram contatos 

111 pacientes concluíram as 03 

entrevistas



Resultados

População do estudo

Idade (anos)

18-39

40-49

50-57

38 (31,4)

41 (33,9)

42 (34,7)

Escolaridade

Sem instrução ou fundamental incompleto

Fundamental completo e médio incompleto

Médio completo e superior incompleto

Superior completo

21 (17,4)

23 (19,0)

49 (40,5)

28 (23,1)

Raça

Branca

Parda

Negra

Amarela/ Indígena

61 (50,4)

44 (36,4)

11 (9,1)

05 (4,1)

Comorbidades

< 2 

≥ 2

106 (87.6)

15 (12.4)

Depressão

Não

Sim

114 (94,2)

07 (5,8)

Estado geral de saúde

Muito bom/ Bom

Ruim/ Muito ruim

N (%)

112 (92,5)

09 (7,4)

Menopausa

Sim

Não

56 (46,3)

65 (53,7)

Paciente com filhos < 18 a

Sim

Não

64 (52,1)

58 (47,9)

Estado civil

Com companheiro estável/ casada

Sem companheiro estável

64 (52,9)

57 (47,1)

Recebeu apoio do cônjuge

Sim

Não

Não se aplica

59 (48,7)

05 (4.1)

52 (43,0)

Mediana da idade  45.1 anos (± 8.1)



Resultados

Características do diagnóstico/tratamento

Estadiamento (TNM) 

0

I

II

III

N (%)

03 (2.5)

19 (15.7)

58 (47.9)

41 (33.9)

Tratamento cirúrgico

Cirurgia conservadora

Mastectomia

56 (45.9)

64 (52.5)

Abordagem da axila

Biópsia de linfonodo sentinela

Esvaziamento axilar

47 (38.8)

73 (60.3)

Quimioterapia

Sim

Não

Adjuvante

Neoadjuvante

112 (92.6)

09 (7.4)

51 (42.2)

61 (50.4)

Radioterapia adjuvante

Sim

Não

101 (83.5)

20 (16.5)

Terapia endócrina adjuvante

Sim

Não

91 (75.2)

30 (24.8)

Trastuzumabe adjuvante

Sim

Não

23 (19.0)

98 (81.0)

IHQ: 75,4% RH +
19,7% Her-2 +
18,2% triplo -

53.7% recons. mamária
33.1% simetrização

81.3% Tamoxifeno
18.7% IA



Resultados

Características socioeconômicas

Renda mensal familiar (salários mínimos)

< 02 

2- 4 

> 4 

37 (30,6)

59 (48,8)

25 (20,7)

Paciente representa a principal fonte de renda da família 

Não

Sim

49 (40,5)

72 (59,5)

Carga horária de trabalho

Meio período

Tempo integral 

23 (19,0)

98 (81,0)

Classificação do setor de trabalho

Administração pública

Comércio

Construção

Indústria

Serviços domésticos

Serviços prestados a empresas

Outros serviços
&

06 (5,0)

14 (11,6)

01 (0,8)

04 (3,3)

25 (20,7)

14 (11,6)

57 (47,1)

Apoio do empregador após o diagnóstico
¶

Não

Sim

28 (27,2)

75 (72,8)

Apoio do companheiro após o diagnóstico 
#

Não

Sim

05 (7,8)

59 (92,2)

Ajuste/ acomodação no trabalho após o diagnóstico
¶

Não

Sim

73 (70,9)

30 (29,1)

14,9% trabalhavam como autônomas

94,2% referiam gostar de sua atividade laboral



Resultados

Taxas de retorno ao trabalho

21,5
30,3

60,4
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(n= 121)                                         (n= 119)      (n= 111)

Momento da avaliação (em meses)

21,3% das pacientes referiram redução da renda mensal familiar aos 24 meses 



Resultados

Fatores relacionados ao RT aos 24m

• Na análise univariada dos fatores que se associaram ao RT aos 

24m observou-se que:

 Pacientes que concluíram o ensino médio ou superior retornaram

mais ao trabalho vs. pacientes com menor escolaridade (p= 0.007)

 Percepção do estado geral de saúde como bom/ muito bom, apoio

do empregador e acomodação no trabalho (logo após e 24 meses

após o diagnóstico) se associaram a maiores taxas de RT (p < 0.05)

 Mastectomia, depressão pós câncer e dor (em mama, plastrão e/ou

membro superior ipsilateral) se associaram a menores taxas de RT

(p < 0.05)



Resultados

Fatores relacionados ao RT aos 24m

Análise múltipla das variáveis quanto a sua associação ao retorno   

ao trabalho 24 meses após o diagnóstico



Resultados

Qualidade de vida e RT aos 24m

Na avaliação da QoL, observou-se um aumento 

significativo entre os meses 06 e 24 no 

subquestionário FACT-B TOI (relacionado 

especificamente a aspectos da saúde) 



DISCUSSÃO



Discussão

Artigo/ País Estudo N Idade (anos)

Momento da 

avaliação do 

RT (meses)

Taxa de RT

(%)

Drolet et al, 2005

Canadá
Prospectivo 646 18- 59 NA

#
79 

Bouknight et al, 

2006

Estados Unidos

Prospectivo 416 30- 64
12

18 

82 

83

Fantoni et al, 2010

França
Prospectivo 379 18- 60 36 82

Johnsson et al, 2011

Suécia
Prospectivo 102 18- 64

6

10

66 

83 

Blinder et al, 2012

Estados Unidos
Prospectivo 290* ≥ 18

6

18

36

NL/ L

49 / 27 

59 / 45 

59 / 53

Hoyer et al, 2012

Noruega
Prospectivo 505 < 63 16 74

Lee et al, 2016

Coréia do Sul
Prospectivo 288 20- 65 36 37

Presente estudo Prospectivo 125 18-57
6

12
24

21
30
60



Discussão

Nossos resultados sugerem que ajuste no trabalho para acomodar a 

paciente oncológica no momento inicial, no qual a mesma necessita 

adaptar sua rotina laboral à do tratamento e lidar com eventos 

adversos do tratamento, e posteriormente na fase em que se enquadra 

como sobrevivente, é um importante fator para o RT

Estimular a reinserção no mercado de trabalho estaria em 
sintonia com a Ordem Constitucional e poderia ser utilizado 

pelas empresas como propaganda positiva frente a mercados 
consumidores mais exigentes. 

Implementação de programas de valorização e inclusão de 
pacientes com câncer. 

Tem implicações para empregadores e potencialmente 
também para legisladores



Discussão

Em concordância com publicações prévias, observamos que 

maior nível educacional e maior renda familar se correlacionaram 

a maiores taxas de RT. 

Em geral, nível educacional e maior renda se relacionam ao tipo de trabalho: 

 Pacientes com menor nível educacional são mais propensas a trabalhos 

manuais e/ou com carga

Necessidade de retomar o trabalho caso queiram manter o padrões de vida. 

Pacientes com maior nível educacional têm melhores perspectivas de 

desenvolver uma carreira, ou até melhores oportunidades para adaptar suas 

atividades de trabalho às mudanças em sua capacidade laboral

Ahn E, et al. Breast Cancer Res Treat 2009,116(3):609-16

Blinder V, et al. Cancer. 2012;118:1666-1674

Peugniez S, et al. Ann Oncol 2010; 21(10):2124-25

Jagsi R et al . Cancer. 2014;120(12):1854-62

Blinder V Breast Cancer Res Treat. 2013;140(2):407-16.



Discussão

Esse é o primeiro estudo a relatar associação entre depressão 

diagnosticada após o câncer e menores taxas de RT

 Foco dos questionários em estudos prévios: 

- Perfil de toxicidades relacionadas ao tratamento oncólogico

- Mudanças socioeconômicas sofridas pelas pacientes 

 Comorbidades desenvolvidas ao longo do tratamento não 

avaliadas previamente 



Discussão

Nossos resultados sugerem, em concordância a estudos prévios, que  

mastectomia e presença de dor (na mama, plastrão e/ou membro 

superior ipsilateral) têm impacto negativo no RT.

• Observamos que a terapia endócrina também teve impacto negativo 

nas taxas de RT.

Eventos adversos relacionados a terapia (fadiga, atralgias, fogachos, 

dentre outros) não manejados de forma plena no continuum do 

tratamento ?? 

Paalman C, et al. British Journal of Cancer. 2016; 81-7

Ahn, E. et al Breast Cancer Res Treat 2009: 609-16

Hoyer, M. et al, J Clin Oncol. 2012;2853-60

Blinder V, et al. Health Aff (Millwood). 2017;274-281



Blinder, V. et al. Cancer. 2012;1666-74

Hoyer, M. et al, J Clin Oncol. 2012; 2853-60

Jagsi R. et al. Cancer. 2014; 1854-62

Blinder, V. et al. Breast Cancer Res Treat. 2013; 407-16

Discussão

• Esperávamos que quimioterapia, radioterapia e esvaziamento 

axilar tivessem associação à menores taxas de RT, como 

reportado em publicações anteriores.

• Nossos resultados sugerem que a realiza terapia anti Her2 

não impacta na decisão de RT.

N pequeno de pacientes que não fizeram QT e RT?

Menor morbidade do esvaziamento axilar?

Hoyer, M. et al, J Clin Oncol. 2012;2853-60



Discussão

No seguimento da população de pacientes desse 

estudo melhor qualidade de vida 06, 12 e 24 meses 

após o diagnóstico foram preditores de RT após 

dois anos do diagnóstico. 

relação complexa e 
bidirecional

Qualidade 

de vida 

Produtividade 

laborativa

Timperi A, et al. Psychooncology. 2013;22(6):1411-20.

Blinder V, et al. Cancer. 2012;1666-1674

Hoyer M, et al. J Clin Oncol. 2012;30(23):2853-60 

Maior RT entre mulheres que classificaram seu estado geral como “bom/ 

muito bom” vs as que classificaram como “ruim/ muito ruim” 

 Dado simples de ser coletado para rastrear pacientes mais vulneráveis



CONCLUSÕES



Conclusões

As taxas de retorno ao trabalho nos meses 06, 12 e 24 após 

diagnóstico de câncer de mama foram 22, 30 e 60%, respectivamente, e 

a mediana de tempo de afastamento foi de 13,3 meses.

Ajuste/ acomodação no trabalho por parte do empregador, cirurgia 

conservadora e renda familiar ≥ 02 salários mínimos são fatores que 

impactaram de forma positiva no RT.

Terapia endócrina e diagnóstico de depressão após o câncer de mama 

impactaram de forma negativa na decisão de RT.

Os escores de QV foram significativamente maiores entre as pacientes 

que retornaram ao trabalho aos 24 meses.



• Perspectivas futuras:

• Estudo em andamento para validar questionário sobre

qualidade do trabalho em pacientes sobreviventes ao câncer

(The Quality of Working Life Questionnaire for Cancer

Survivors- QWLQ-CS)


