




A jornada da paciente com câncer de mama 
metastático: diferentes sentidos a partir da 

percepção das mulheres

C O N V I D A D AS :

Luciana Holtz e Nathália Rosa



Metodologia:

 Pesquisa realizada entre os meses de maio e agosto de 2018. 

 Participaram 252 pacientes no questionário online e 15 
pacientes das entrevistas em profundidade.

 Foram representados 21 estados brasileiros

         

Apresentação            



Outros dados interessantes:
 - 49% das mulheres tinham menos de 40 anos quando descobriu a metástase
 - Depois de descoberto o primeiro diagnóstico de câncer de mama, 41% das mulheres reportaram que 
tiveram conhecimento da metástase em menos de um ano 
 - 35% reportaram que descobriram a metástase junto com o primeiro diagnóstico de câncer de mama.
- Histórico familiar para câncer de mama: 63% declararam não ter histórico familiar para a doença

Quem são essas mulheres?
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Entre a cura e o controle: a nova 
jornada

            Metástase •Não prevê o desaparecimento completo da doença, ou seja, a cura.
•Controlar o desenvolvimento da doença, aliviar sintomas, prolongar 

sobrevida em alguns casos.

O que se 
diz •A cura e o controle são expressões corriqueiras nas falas das entrevistas, 

como também perpassa o próprio discurso da medicina

É difícil •Difculdade de receber a notícia da metástase depois de anos com a cura, 
e também difculdade de receber os dois diagnósticos juntos, sem mais a 

perspectiva da cura.



Entre a cura e o controle: a nova 
jornada

            

Estou 
curada?

•“ Eles sempre falavam, pelo fato de eu ser muito nova, da possibilidade 
bem maior de curar, também pelo fato que como eu reagi ao tratamento 
(...). Sempre me mostravam que os resultados estavam propícios para que tudo 
fosse resolvido o mais rápido possível e da melhor forma possível. Sempre me 

mostravam o lado positivo de todo esse processo em relação ao combate à 
doença”

Não tem 
cura?

•“Um dia, eu perguntei para o meu médico: é verdade que a metástase 
não tem cura? Ele falou que na medicina a gente nunca usa a palavra nunca e 

a palavra sempre. Existem curas mais fáceis, e curas mais difíceis. (...) Na 
primeira vez, a gente trabalha com a possibilidade de cura, e na segunda tive a 

metástase sabendo que só teria controle”



Conhecer para viver com câncer de 
mama metastático

            29% conhecem 
muito pouco ou 

nada sobre a 
doença 

40% das que não 
fazem parte de 
grupos de apoio 

afrmam conhecer 
pouco ou nada sobre 

a doença

20% não sabem 
seu tipo de 

câncer

33%  das que não 
fazem parte de 
grupos de apoio 

declararam não saber

É possível 
prevenir a 

metástase?

Qualifcar a 
informação sobre 

essa etapa da doença



Chance de 
metástase

•“Eu quebrei vários tabus, por exemplo, aquele que diz que se amamentar 
muito diminui o risco de ter câncer de mama. Eu amamentei três e tive a 
doença. Nosso universo de informação, de atualização, muda completamente”

Como e 
quanto 
saber?

•“Eu participo de um grupo de apoio aqui que as meninas falam bastante, mas eu não 
pergunto muito para os médicos, não quero saber.”

Notícias 
alarmante

s não!

•“Não gosto das estatísticas, são muito cruéis e fora da realidade do dia a dia de quem 
vive com a doença. Tem muita história mentirosa e descontextualizada, é 

perigoso”

Conhecer para viver com câncer de 
mama metastático

            



Os problemas no diagnóstico

            Em toda a jornada: 
57% reportaram 

problemas 
relacionados ao 

diagnóstico

33% difculdade de 
atribuir um 

sintoma a uma 
metástase 

24% defnição do 
diagnóstico

Principais 
dificuldades 

enfrentadas no 
diagnóstico

36% declararam 
ter descoberto a 
metástase por 

acaso

28% afrmaram 
pouca ou 

insufciente 
informação

SUS X PLANO

60% das mulheres 
que fazem 

tratamento pelo 
Plano de Saúde 
declararam ter 

encontrado 
difculdades,  e 

76% das mulheres 
em tratamento 

pelo SUS tiveram 
essa mesma 
percepção.



A 
dificuldade 
de fechar o 
diagnóstico

•“Fui levar meus últimos exames de acompanhamento, e mencionei as dores no 
braço. O médico que me atendeu na ocasião, que não era o mesmo que me 
acompanhava, disse que poderia ser um mau jeito e para eu não me 

preocupar”

É 
metástase?

•“Eu tinha metástase no esqueleto todo, inclusive depois da cirurgia eu passei 
muito mal, com muitas dores, fui parar na emergência do próprio hospital, e eles 

não descobriam o que era. Faziam RaioX e me davam morfina e outros 
remédios pesados. Depois do resultado da cintilografia que eles 

chegaram à conclusão que já se tratava de metástase”

Os problemas no diagnóstico

            



Os caminhos do tratamento no 
controle da doença metastática
            

40% se 
deslocaram

• SUS: 35% 
afrmaram que 
sua cidade não 
oferta tratamento
• Planos: 22% 

puderam escolher 
uma cidade com 
atendimento 
melhor

O público e o 
privado

• Muitas daquelas 
mulheres que 
realizaram seu 
diagnóstico de 
forma particular 
não seguem 
utilizando esse 
mesmo padrão 
durante 
tratamento

PAR – Paciente 
Ativo e 

Responsável

• 74% que 
participam de 
grupos tem 
participação ativa 
nas decisões 
• 52% das mulheres 

que não estão 
inseridas em 
grupos não têm 
participação ativa 
sobre tratamento



41% queixaram-se de 
perda de qualidade 

de vida durante o 
tratamento

29% acreditam que 
dificuldade de 

entendimento ou 
pouca informação foi 
um problema durante o 

tratamento

21% acreditam que 
Tempo dedicado ao 
tratamento  é uma 
questão relevante

Principais 
problemas 

no 
tratamento

Os caminhos do tratamento no 
controle da doença metastática
            



O efeito no 
cotidiano 

das 
mulheres

• “Me preocupo agora em estabilizar minha saúde, porque ainda sinto dores. O 
remédio me faz ter enjoos. Faço natação para tentar combater esses 

efeitos, mas sempre dentro do meu limite”

Conhecer 
para 

dialogar

• “Minha médica, chegou a pensar em uma determinada quimioterapia oral, mas 
vendo relatos das meninas sobre esse medicamento e seus efeitos, eu disse que 

não queria tomar. Mesmo a médica dizendo que não era em todo mundo que dava 
reação, eu não quis. (...) Então, a solução foi voltar para quimioterapia tradicional. 
Prefiro enfrentar o que eu já conheço, do que enfrentar o desconhecido 

correndo o riso de ficar impedida de fazer as minhas coisas”

Os caminhos do tratamento no 
controle da doença metastática
            



Impactos na qualidade de vida e 
produção de vida com qualidade
            

• 79% trabalhavam 
• 78% deixaram de 

trabalhar
• Afastamento pelo 

INSS: 46%
• Aposentadoria por 

doença: 20%

Mercado de 
trabalho

• Medo do futuro
• Deixar de fazer coisas 

que gosta
• Mudanças na 

aparências
• Convívio com a dor

Principais impactos 
(emocional, social e 

físico)

• 43% das mulheres 
que fazem parte de 
grupos de apoio 
afirmam que, 
apesar dos 
impactos 
negativos, tem 
uma rede que as 
apoia (24% entre as 
que não participam)

Apoio importante 
dos grupos



Trabalho e 
vida

•“Eu sinto falta da rotina de trabalho, de estar com as pessoas. Por outro lado, 
eu tenho muito medo de que me mandem embora, porque no Brasil não temos um lei 
que dá estabilidade. (...) Eu com certeza seria mandada embora e aí eu perderia o 
convênio, e eu não posso fcar sem esse tratamento”

Medo do 
futuro

•“Uma coisa que eu não consigo mais fazer são planos a longo prazo. Vivo o 
hoje, não consigo planejar o futuro tão longe. Não consigo mais pensar na minha flha 

casando, por exemplo. Eu vou vivendo o hoje, um dia de cada vez”

Trocar e 
conhecer

•“Participar da Rede +Vida foi um divisor de águas na minha vida, porque o 
número de informações que eu recebi foi bem maior. Por mais que eu buscasse 
informações, eu nunca tinha certeza da seriedade dos conteúdos que eu encontrava” 

Impactos na qualidade de vida e 
produção de vida com qualidade
            



Entre a cura e o controle, há vida        
    

A vida é muito mais do que o controle 
da doença. A vida comporta o 

controle, como comporta outras 
tantas formas e maneiras de viver 

com qualidade e com prazer.

Faço muitas coisas 
diversas para mexer com a 
cabeça. Não vivo para o 
câncer, mas junto com 

ele

Eu me sinto feliz, faço 
projetos, corro atrás. Então 
para mim o foco é viver, e 

não na cura

Eu levo na naturalidade, tento viver um 
dia atrás do outro. Não me assusto com 

a palavra metástase. Na medicina, a 
gente sabe que não tem a cura. Mas, para 
Deus a gente sabe que nada é impossível

Já peguei várias coisas como terapia, 
para trabalhar a mente, para desviar um 
pouco o foco. Porque a gente não vive só 

para o câncer. Tem outras coisas na 
nossa vida também



OBRIGADA
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