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Qualquer pessoa que tenha tido o diagnóstico de câncer… (NCCS,1986)

• Fase 1: Diagnóstico ao final do tratamento

• Fase 2: Transição do tratamento e recuperação

• Fase 3: Sobrevivência de longo prazo > 5 anos: “novo normal”

(adapt. de Mullan, NEJM 1985)

QUEM É SOBREVIVENTE DE CÂNCER?

SV ~ 60% em adultos
SV ~ 75% em crianças

DOENÇA CRÔNICA



QUANTOS SÃO?

• MUNDO: 32 milhões (< 5 anos desde o diagnóstico)

• PAÍSES DESENVOLVIDOS: 3% da população (aumenta 3%/ano)

• BRASIL: 1 milhão (0,5% da população?)

• SANTA CATARINA: 30.000 (0,5% da população? Ou mais?)

É um novo desafio para os sistemas de saúde!

Aumenta com o envelhecimento/crescimento populacional, com uso de 

rastreamento e dos melhores resultados terapêuticos...



QUAIS TIPOS DE CÂNCER TEM 
MELHOR PROGNOSTICO?

Qual é a minha chance, 
doutor?

Cancer survival in Europe 1999–2007 by country and age:
results of EUROCARE-5—a population-based study
Lancet Oncol 2014; 15: 23–34



TIPOS DE CÂNCER ENTRE OS SOBREVIVENTES 

50% dos casos:

CÂNCER DA MAMA (22%)

CÂNCER DA PRÓSTATA (20%)

CÂNCER COLORETAL (9%)

50%: outras neoplasias

*SC: MELANOMA (7%)

CÂNCER É DOENÇA CRÔNICA... e os cuidados precisam ser 

adequados às necessidades dos sobreviventes e de suas famílias!

(SEER website, 2011)



De cada 5 sobreviventes, 
1 é de câncer da mama

Macmillan Cancer Support: Living after diagnosis, 2012



CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DO 
TRATAMENTO DO CÂNCER

• Síndrome da fadiga crônica

• Ansiedade, depressão, angústia (sofrimento psíquico)

• Alteração imagem corporal e nos relacionamentos

• Dor, neuropatia

• Cardiotoxicidade

• Disfunção pulmonar, sexual

• Infertilidade

• Medo da recaída, incerteza



TRAJETÓRIA DO ENVELHECIMENTO: QUEM 
TEVE CÂNCER E QUEM NÃO TEVE CÂNCER



QUAIS SÃO AS NECESSIDADES 
DE SAÚDE MAIS COMUNS?

• Ganho de peso: 50% pacientes aumenta de 3 a 5 kg;      

20% ganha 10 a 20kg

• Menopausa precoce/redução da fertilidade: 40-50%

• Linfedema: 10-35% 

• Fadiga crônica*: 30%

• Ansiedade, depressão...



QUAIS AS NECESSIDADES DE SAÚDE 
MENOS COMUNS?

• Doença cardiovascular: 1 a 5%

• Osteoporose e fraturas: 2%

• Recidiva do câncer da mama: 0,5 a 1% ao ano 

• Segunda neoplasia: 1 a 2% (leucemia, câncer de endométrio, 
sarcoma…)

• Apenas 16% das pacientes terão recidiva ou uma segunda 
neoplasia. (EUA)    



MODELO DE ATENÇÃO E 
INTERVENÇÕES

QUAIS AS DIRETRIZES PARA A PRÁTICA CLÍNICA?



DIRETRIZES PARA ACOMPANHAMENTO 
pós tratamento de câncer da mama*

• 1º ao 3º ano: História, exame físico cada 3 - 6 meses (2 a 4 
vezes/ano)

• 4º e 5º ano: História, exame físico a cada 6 - 12 meses (1 a 2 
vezes/ano)

• A partir do 5º ano: História, exame físico anualmente 

• Exames complementares ao exame físico: mamografia

• Na ausência e sinais e sintomas nenhum outro exame!

• *Durante 10 ou 20 anos, ou indefinidamente?



"PROPEDÊUTICA E SINAIS DE RECIDIVA NO SEGUIMENTO DO CÂNCER DA 
MAMA“ - Dr. Carlos Gustavo Crippa, mastologista do CEPON. Disponível: 
http://www.youtube.com/watchv=HSYYQje5mgk&list=UUg3fYev0mdtUvJvFJ
pQUM8g.

• Educação em saúde: explicar os possíveis sintomas de recaídas. 
Aconselhar a procurar a equipe se os sintomas persistirem ou surgirem 
novos problemas .

• ~70% das recaídas são descobertas pelas pacientes

DIRETRIZES PARA ACOMPANHAMENTO 
Orientações para história e exame físico

http://www.youtube.com/watchv=HSYYQje5mgk&list=UUg3fYev0mdtUvJvFJpQUM8g


PLANEJAMENTO DO CUIDADO

• Educação em saúde;

• Exercícios e automassagem (linfedema);

• Atividade física regular (fadiga);

• Manejo do peso (dieta e comportamental);

• Grupos e rede de apoio.

Breast cancer survivorship care plan/NCI COMMUNITY
CANCER CENTERS PROGRAM





ONDE? POR QUEM?

COMO FAZER A TRANSIÇÃO?



Pacientes com câncer da mama >5 anos desde o diagnóstico:

1. Resumo do tratamento 

2. Carta de transferência à APS (AB)

3. Diretrizes para os cuidados após tratamento do câncer da mama

4. Orientação para o uso da Ouvidoria: usuária proativa para construção 

do SUS que queremos!

CENTRO DE SAÚDE (UBS) – coordenação do cuidados

AMBULATÓRIO DO CEPON      



CENTRO DE SAÚDE (UBS)

• Acolhimento (imediato, máximo 3 meses após);

• Consulta com médico ou enfermeira;

• Planejamento dos cuidados baseado nos documentos de suporte 

de decisão – autocuidado apoiado – alívio de sintomas.

COMUNICAÇÃO é o segredo do sucesso!

CONTATO –CHAVE NO CEPON



 Melhorar a saúde;

 Bem-estar físico, emocional, social e 
espiritual;

 Auto controle da sua vida.

Ajudar a voltar a viver saudável e 
positivamente!





FERRAMENTAS PARA 
A QUALIDADE DO CUIDADO

1. COMUNICAÇÃO 

2. EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 

Ajudam a construir um MODELO DE ATENÇÃO sustentável para os 

SISTEMAS DE SAÚDE (REDE) e adequado às necessidades dos 

sobreviventes de câncer!



• Sobrevida é igual…com bons resultados na qualidade de vida;

• Pacientes satisfeitos com cuidados na APS: promoção da 

saúde, suporte psicológico e cuidado holístico;

• Os enfermeiros dedicam mais tempo…

Supporting the role of primary care in cancer follow-up, 2010

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL



BARREIRAS

• Dificuldade de comunicação entre as equipes das diferentes 
estações de cuidados;

• Falta de espaços coletivos para EPS (transformação constante 
nos processos de trabalho);

• Dificuldade de acesso à serviços especializados/saúde mental;

• Medo/ansiedade do paciente/cuidadores em relação a 
doença.



• Evitar consultas desnecessárias/duplicadas de quem não 
precisa mais de cuidados em hospital de oncologia;

• Melhorar o acesso dos novos pacientes;

• O sobrevivente de câncer ser o “fio da meada” para a rede de 
atenção às pessoas com câncer.



ALGUMAS REFERÊNCIAS

• NCCN – National Comprehensive Cancer Network

• Steering Committe on Clinical Practice Guidelines for the Care and

Treatment of Breast Cancer of health Canada

• National Health and Medical Research Council of Australia

• ASPO, ASCO, COG longterm follow-up

• www.journeyforward.org

• www.surivorshipguidelines.org

• Passaport for care

• JCS 2012;6;359-371. Howell. Systematic Review

http://www.journeyforward.org/
http://www.surivorshipguidelines.org/


Medo da recaída 
do câncer e formas de 

cuidado

Mariana Valença Marcondes



O sobrevivente

• Predominância do uso do termo 

sobrevivente sobre o uso do termo cura;

• Sobrevivência do câncer é um processo 

que se inicia no momento do diagnóstico 

e prolonga-se por toda a vida do 

indivíduo.



Alta e a Vivência Paradoxal

• Os sobreviventes podem reagir à notícia da alta com 

ambivalência.

• Parece ser inerente à experiência da remissão e sobrevivência 

do câncer: a vivência paradoxal, ou seja, ao mesmo tempo 

em que a vigilância médica é interpretada como a garantia da 

não-cura, essa é interpretada como a garantia da cura...

• Sensação de ambiguidade: A alegria de estar vivo colide com 

o medo contínuo da recidiva.



Medo da recidiva

• Definição mais utilizada:

- Medo que o câncer possa voltar a 

progredir no mesmo lugar ou em 

outra parte do corpo. 

• Variando de uma reação “normal” a 

uma clinicamente significativa.

• Construção multidimensional 



Consequências

• Comportamento excessivo de 

verificação e angustia intensa.

• Alteração na percepção de estar doente.

• Comportamentos de procura por segurança.

• Comprometimento do funcionamento mental e cognitivo

• Relação com sintomas de depressão e ansiedade, como TOC e 

estresse.



Fatores que influenciam

• Significado: o conceito do câncer ainda permanece associado 

a sofrimento e morte.

• Marcas no corpo: intervenções cirúrgicas podem deixar sua 

marca visível no corpo, remetendo à situação de perda.

• Consultas: O contato com a possibilidade da recidiva se torna 

mais aguçado, na véspera das consultas periódicas.



Fatores que influenciam

• Satisfação com o sistema de saúde   

• Idade: mais jovens tem mais medo.

• Histórico familiar

• Extensão ou tipo de tratamento: quanto mais longo, o medo 

pode ser maior

• Comorbidade: ter mais de uma doença ao mesmo tempo 

prevê maior medo.



Fatores que influenciam

• Recidiva ou diagnóstico de metástase

• Situação financeira: aumenta o medo com 

problemas financeiros

• Pouca relação com o gênero e nível de instrução.

• Entendimento da informação, manejo dos 

sintomas e coordenação dos cuidados



Fatores que influenciam

• Apoio social, cuidado psicossocial e PICs (ex: grupos de 

convivência de apoio psicológico, de artesanato, busca ativa da 

equipe, yoga, meditação, dança circular)

• Projetos de vida: a capacidade de 

se projetar além do aqui e agora 

promove qualidade de vida

→ Fazer projetos é ligar-se à vida!



Fatores que influenciam

Cuidador: 

• O medo do cuidador de que o 

sobrevivente tenha uma recidiva, 

influencia o medo da pessoa 

sobrevivente e vice versa. 

• Cuidadores podem apresentar 

intensidade maior de medo do 

que os sobreviventes.



Medo e Estresse pós-traumático

• Sintomas típicos do síndrome de TEPT: 

reexperiência, evitamento/distanciamento e 

agitação. 

• O sintoma de reexperiência foi o mais freqüente.



Medo e Estresse pós-traumático

• Trauma (psíquico): É um

acontecimento ou uma

situação que pode causar 

dano a longo prazo ao 

aparelho psíquico.. . 

“O resultado é uma ruptura das defesas contra a ansiedade, e o 

indivíduo pouco capaz de funcionar normalmente” (GARLAND, p. 

705-706, 2005)



Medo e Estresse pós-traumático

• Flashback:  Uma memória involuntária de um fato do 

passado que parece estar acontecendo no presente.

• “... Ainda que, ao mesmo tempo, 

uma pequena voz interna esteja 

dizendo: ‘são fogos de artifício, 

não fogos de artilharia’, ‘aquele 

avião não está visando esse 

edifício” (GARLAND, p. 710)



Resiliência

• Originária do latim, a palavra resilio 

denota retornar a um estado anterior. 

• Ressignificação do problema, e 

não a sua eliminação.

• Não é inata.

• É desenvolvida na presença de fatores de risco e fatores de 

proteção, e de estratégias de enfrentamento.



Estratégias de Enfrentamento

1. Ação agressiva

2. Evitamento 

3. Distração

4. Busca de apoio 

social/religioso

5. Ação direta  

6. Inação

7. Aceitação

8. Expressão emocional

9. Reavaliação/planejamento 

cognitivo



Atenção primária: 
instrumentos e dispositivos

• Valorização do vínculo;

• Trabalho interdisciplinar:

não estamos sozinhos!

• Articulação em rede;

• Cuidado longitudinal e

no território.



Atenção primária: 
instrumentos e dispositivos

• Visita domiciliar

• PTS: Projeto Terapêutico 

Singular 

• Grupos de convivência, apoio psicológico, artesanato, 

relaxamento, cuidados com a saúde, de mulheres...



Sujeitos em relação consigo 
mesmo, relações inter/intra equipe, 

relações com o usuário*

Sua formação

Suas crenças

Seus mitos

Sua ideologia

Seu projeto

de vida

Suas

expectativas

Sua condição 

Sócio

econômica

Sua cultura

Seus desejos

Sua história

de vida

Saúde!!!

*Profa. Dra. Jadete Rodrigues Gonçalves

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.tribunadosol.com.br/arquivos/not_20100324091204-gr.jpg&imgrefurl=http://www.tribunadosol.com.br/coluna.asp%3Fid%3D61620%26s%3D6&usg=___k3zjMtD-Laj42z6cL9d0ii_n8A=&h=438&w=640&sz=23&hl=pt-br&start=376&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=mkUE7JU4SIBCEM:&tbnh=94&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dos%2Bprofissionais%2Bde%2Bsa%25C3%25BAde%26start%3D360%26um%3D1%26hl%3Dpt-br%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.tribunadosol.com.br/arquivos/not_20100324091204-gr.jpg&imgrefurl=http://www.tribunadosol.com.br/coluna.asp%3Fid%3D61620%26s%3D6&usg=___k3zjMtD-Laj42z6cL9d0ii_n8A=&h=438&w=640&sz=23&hl=pt-br&start=376&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=mkUE7JU4SIBCEM:&tbnh=94&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dos%2Bprofissionais%2Bde%2Bsa%25C3%25BAde%26start%3D360%26um%3D1%26hl%3Dpt-br%26sa%3DN%26ndsp%3D20%26tbs%3Disch:1


Ressignificando

• A crise pode vir a ser uma 

“oportunidade de crescimento” 

(CAPLAN, 1980) ou “um momento privilegiado no qual o 

sujeito pode, eventualmente, ter acesso a 

novas formas de organização para si próprio 

e/ou para o seu cotidiano” (RECHTAND; LEAL, 2000, p. 93).



“A Morte como 
Conselheira”

(Rubem Alves)



• ...”Não, não, a Morte não é algo que nos espera no fim. É 

companheira silenciosa que fala em voz branda, sem querer 

nos aterrorizar, dizendo sempre a verdade e nos convidando à 

sabedoria de viver”

“O que ela diz? Coisas assim:

• ‘Bonito o crepúsculo, não? Veja as cores como são lindas e 

efêmeras... não se repetirão jamais... talvez você seja como o 

crepúsculo... É preciso viver o instante. Não é possível colocar 

a vida em uma caderneta de poupança...’ ‘O que você está 

esperando? 



• Como se você estivesse à espera de algum evento que vai 

marcar o início real da sua vida: formar, casar, ter filhos, 

separar, descobrir o verdadeiro amor, ficar rico, aposentar... 

como se os seus instantes presentes fossem provisórios, 

preparatórios. Mas eles são a única coisa que existe...”

• A branda fala da Morte não nos aterroriza por nos falar da 

Morte. Ela nos aterroriza por nos falar da Vida. Na verdade, a 

Morte nunca fala sobre si mesma.



• “Ela sempre nos fala sobre aquilo que estamos fazendo com a 

própria Vida, as perdas, os sonhos que não sonhamos, os 

riscos que não tomamos (por medo), os suicídios lentos que 

praticamos”

• “A Morte tem o poder de colocar todas as coisas nos seus 

devidos lugares. Longe do seu olhar, somos prisioneiros do 

olhar dos outros, e caímos na armadilha dos seus desejos. 

Deixamos de ser o que somos, para ser o que eles desejam 

que sejamos”



• “Houve um tempo em que nosso poder perante a Morte era 

muito pequeno. E, por isso, os homens e as mulheres 

dedicavam-se a ouvir sua voz e tornarem-se sábios na arte de 

viver. Hoje, nosso poder aumentou... nos tornamos surdos às 

lições que ela pode nos ensinar...” 

• “ Ela nos convida a contemplar a nossa própria verdade. E o 

que ela nos diz é simplesmente isso: ‘Veja a vida. Não há 

tempo a perder. É preciso viver o agora! Não se pode deixar o 

amor para depois. CARPE DIEM”



OBRIGADA
POR PARTICIPAR!

senen.hauff@gmail.com
marianavmarcondes@yahoo.com.br


