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RESUMO 

INTRODUÇÃO: O aumento das taxas de incidência do cancro da mama em Portugal, aliado ao 

diagnóstico precoce, melhor acesso a cuidados de saúde e contínuos avanços na terapêutica, 

garantiu o declínio progressivo na mortalidade, o que por sua vez levou a um número crescente 

de sobreviventes. Este aumento implica um maior número de mulheres que poderão ter 

sintomatologia persistente ou de instalação tardia, causada por efeitos adversos dos 

tratamentos realizados, que vai ter impacto na capacidade física e/ou intelectual de realizar 

tarefas e pôr em causa o retorno à atividade profissional, considerado primordial para a 

preservação da qualidade de vida.  

OBJETIVOS: Revisão bibliográfica dos efeitos secundários persistentes ou tardios do tratamento 

do cancro da mama; identificação de fatores sociodemográficos e repercussões do tratamento 

com maior influência no retorno profissional e avaliação do seu impacto no tipo de atividade 

exercida e no horário de trabalho; determinação do tempo médio de inatividade profissional. 

MÉTODOS: Foi realizada uma revisão bibliográfica através de pesquisa na base de dados 

PubMed/Medline. Simultaneamente, foi realizado um estudo de coorte retrospetivo, com 

distribuição de questionário a uma amostra por conveniência de doentes observadas em 

consulta de Oncologia Médica no Centro Hospitalar Universitário do Porto, entre Março e Maio 

de 2019, de forma a obter informação sobre dados sociodemográficos, clínicos e variáveis 

relativas ao retorno à atividade profissional. 

RESULTADOS: De 38 doentes incluídas na amostra, a maioria (63,2%) optou por retomar a 

atividade laboral, com tempo médio de retorno de 8,8 meses, 23,3% mudou o tipo de atividade 

e 13,3% reduziu o horário de trabalho. Quanto aos motivos que levaram à decisão de retomar a 

atividade, destacaram-se a necessidade financeira, gosto pela profissão atual e gosto por 

trabalhar. Relativamente à decisão definitiva de não retomar o trabalho, a limitação física foi a 

principal razão apontada, com maior associação ao desenvolvimento de linfedema e fadiga 

intensa após o tratamento. A realização de quimioterapia e/ou esvaziamento ganglionar axilar 

está fortemente associada à decisão posterior de não retornar à atividade profissional. 

CONCLUSÃO: A maioria das mulheres portuguesas com cancro da mama retoma a sua atividade 

profissional após a conclusão do tratamento, no entanto um grupo suspende definitivamente a 

sua atividade profissional. Justifica-se assim investigação futura de causas associadas, em 

particular causas relacionadas com tratamentos realizados e seus efeitos adversos, no sentido 

de permitir uma intervenção atempada para minimizar este número. 

PALAVRAS-CHAVE: Late effects, long term toxicities, breast cancer treatment, survivorship, 

return to work. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The increase in the incidence rates of breast cancer in Portugal, together with 

early diagnosis, better access to health care and continuous advances in therapy, ensured a 

progressive decline in mortality, which in turn led to an increasing number of survivors. This 

increase implies a greater number of women who may have persistent or late onset symptoms 

caused by adverse effects of the treatments performed, which will have an impact on the 

physical and/or intellectual capacity to perform tasks and jeopardize the return to professional 

activity, considered paramount for the preservation of the quality of life. 

OBJECTIVES: A literature review of persistent or late side effects associated with breast cancer 

treatment; identification of sociodemographic factors and repercussions associated with 

treatment with greater influence in the return to the professional activity, and evaluation of its 

impact on the type of activity and working hours; determination of the average time of 

professional inactivity. 

METHODS: A bibliographic review was performed through a search in the PubMed/Medline 

database. Simultaneously, a retrospective cohort study was conducted with a questionnaire 

distribution to a convenience sample of patients observed at a Medical Oncology consultation 

at the Centro Hospitalar Universitário do Porto, between March and May 2019, in order to 

obtain information on sociodemographic and clinical data, and variables related to the return to 

professional activity. 

RESULTS: Of the 38 patients included in the sample, the majority (63.2%) chose to resume work, 

with an average time of return of 8.8 months, 23.3% changed the type of activity and 13.3% 

reduced working hours. As for the reasons that led to the decision not to interrupt or resume 

the activity, financial need, like for the current profession or enjoyment of working were 

emphasized. Regarding the definitive decision not to resume work, physical limitation was the 

main reason pointed out, with greater association to the development of lymphedema and 

intense fatigue after treatment. Performing chemotherapy and/or axillary lymph node 

dissection is strongly associated with the subsequent decision not to professional activity. 

CONCLUSION: The majority of Portuguese women with breast cancer resumed their 

professional activity after the conclusion of the treatment, however a small group that is 

definitively suspending their professional activity is remarkable. Therefore, future research on 

associated causes, in particular causes related to treatments and their adverse effects, is 

justified in order to allow a timely intervention to minimize this number. 

KEYWORDS: Late effects, long term toxicities, breast cancer treatment, survivorship, return to 

work. 
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ABREVIATURAS 

 CHUP              Centro Hospitalar Universitário do Porto 
 CITP/2008     Classificação Internacional de Tipo de Profissões de 2008 
 CM                  Cancro da Mama 
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 DM                 Diabetes Mellitus 
 EA                   Esvaziamento Axilar 
 FEVE               Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo 
 HT                   Hormonoterapia 
 HTA                Hipertensão Arterial 
 IA                    Inibidores da Aromatase 
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INTRODUÇÃO 

O cancro da mama (CM) é a neoplasia mais frequentemente diagnosticada nas mulheres 

portuguesas. Estimam-se cerca de 6974 novos casos em 2018, representando 12% de todos os 

novos casos de cancro na população portuguesa, englobando ambos os sexos. No mesmo período 

registaram-se 1748 mortes por CM.1  

As taxas de incidência em Portugal têm registado um aumento em todas as faixas etárias e em 

todo o território nacional, o que pode ser explicado pela implementação de programa de rastreio 

e o incremento de fatores de risco como: o envelhecimento populacional, a diminuição das taxas 

de fertilidade, as alterações no estilo de vida da população feminina, com aumento do consumo de 

álcool ou tabaco e aumento da obesidade.2 Por outro lado, o diagnóstico precoce aliado ao melhor 

acesso ao tratamento e aos contínuos avanços na terapêutica, garantiu o declínio progressivo na 

mortalidade por CM, o que por sua vez levou a um número crescente de sobreviventes.3  

A reflexão sobre as características e necessidades das mulheres a quem foi diagnosticado cancro 

da mama e que passaram por uma ou mais estratégias terapêuticas, torna-se crucial para garantir 

a sua qualidade de vida nos anos futuros, e a adequada reintegração na vida familiar, social e 

profissional. Especificamente no retorno à atividade profissional são detetadas várias questões, por 

vezes, mesmo impedimentos. Embora possam ocorrer dificuldades levantadas pelo empregador, 

não é infrequente que as mulheres refiram, elas próprias, incapacidade para retornar ao trabalho, 

muitas vezes relacionada com sintomas persistentes derivados da toxicidade da(s) terapêutica(s) 

efetuada(s).4 Deste modo, uma componente essencial do correto seguimento do doente será 

procurar reconhecer atempadamente e prevenir os efeitos secundários mais comuns da 

terapêutica. 

 O retorno da mulher ao trabalho deve ser encarado como uma etapa positiva da sua 

reabilitação, o que reforça a importância da identificação de doentes em risco de não conseguir 

retomar a sua atividade profissional. É essencial investigar os fatores envolvidos nesta decisão, com 

vista a desenvolver estratégias de intervenção ajustados às necessidades de cada doente. 
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OBJETIVOS 

Estabeleceram-se como objetivos deste trabalho a realização de uma revisão bibliográfica dos 

efeitos secundários do tratamento oncológico, persistentes ou de ocorrência tardia, em mulheres 

com CM; a identificação de quais os fatores sociodemográficos e as repercussões associadas ao 

tratamento, com maior influência no retorno à atividade profissional; a avaliação do impacto destes 

fatores na capacidade laboral, por necessidade de mudança do tipo de atividade exercida ou do 

horário de trabalho e a determinação do tempo, em média, que o doente necessitou para a sua 

recuperação e para retomar a sua atividade profissional. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A base bibliográfica utilizada para a realização do presente trabalho teve como partida a 

pesquisa na base de dados PubMed/Medline, utilizando com palavras-chave os seguintes termos 

validados pelo MeSh (Medical Subject Headings) do Index Medicus: “late effects”, “long term 

toxicities”, “breast cancer treatment”, “survivorship” e “return to work”. A data de publicação dos 

artigos incluídos insere-se no período de tempo entre 2004 e 2019, com seleção preferencial de 

artigos originais, publicados em inglês. 

 Realizou-se um estudo de coorte retrospetivo, com distribuição de um questionário 

especificamente elaborado para este estudo (Fig. 1,2 e 3), a uma amostra por conveniência de 38 

doentes que recorreram a consulta de Oncologia Médica no Centro Hospitalar Universitário do 

Porto (CHUP), entre Março e Maio de 2019. Consideraram-se os seguintes critérios de inclusão: 

mulheres portuguesas com diagnóstico de cancro da mama não metastizado, com idade superior a 

20 anos e atividade profissional prévia ao diagnostico, que realizaram pelo menos um tratamento 

sistémico adjuvante para o CM e tendo já concluído a cirurgia, a radioterapia (RT), a quimioterapia 

(QT), o tratamento anti-HER2 e pelo menos 3 meses de hormonoterapia (HT), conforme indicação 

específica para o seu tratamento. No questionário foram inquiridos: dados sociodemográficos 

(idade ao inicio do tratamento, escolaridade, profissão, estado civil, se tem filhos, quantos filhos 

são financeiramente dependentes);  questões relativas ao retorno à atividade profissional após 

conclusão do tratamento como: se retomaram o trabalho habitual, durante quanto tempo 

estiveram inativas, se foi necessário reduzir o horário de trabalho ou mudar de tipo de atividade 

profissional; se apresentam outras comorbilidades impeditivas de retomar o trabalho e não 

relacionados com o CM ou o seu tratamento; qual o motivo para retornarem/não retornarem ao 

trabalho e por fim, quais os efeitos secundários do tratamento que persistem. Para completar a 
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informação referente ao tratamento realizado e estadio da doença recorreu-se ao processo clínico 

eletrónico.  

A profissão foi abordada de acordo com a codificação da CPP/2010 – Classificação Portuguesa 

das Profissões de 2010 (elaborada com base em CITP/2008 – Classificação Internacional do Tipo de 

Trabalho), que codifica as profissões em 9 grandes grupos: profissões das forças armadas (0); 

representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes, diretores e gestores 

executivos (1); especialistas das atividades intelectuais e científicas (2); técnicos e profissões de 

nível intermédio (3); pessoal administrativo (4); trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e 

segurança e vendedores (5); agricultores e trabalhadores qualificados da agricultura, da pesca e da 

floresta (6); trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices (7); operadores de 

instalações, máquinas e trabalhadores da montagem (8) e trabalhadores não qualificados (9). Para 

fins de análise de dados, os 9 grandes grupos foram agrupados em 3 grupos profissionais de acordo 

com o nível de exigência física e intelectual associado: profissões intelectuais (inclui grandes grupos 

0,1 e 2), profissões intermédias (grandes grupos 3,4 e 5) e profissões manuais (grandes grupos 6,7,8 

e 9). 

Os dados foram recolhidos anonimamente, sendo garantida a sua confidencialidade, tendo 

todos as participantes assinado um formulário de consentimento informado (Fig. 4) após serem 

explicados os objetivos e a participação do doente no estudo. Foi obtida aprovação pelo 

Departamento de Ensino, Formação e Investigação e posteriormente submetido ao Conselho de 

Ética do Hospital de Santo António – Centro Hospitalar Universitário do Porto, EPE, respeitando 

todos os princípios éticos estabelecidos na Declaração de Helsínquia (Fig.5).  

Foi construída uma base de dados utilizando-se o programa Statistical Package for the Social 

Science (SPSS®) versão 25.0 e como metodologia para o tratamento de dados foi implementada a 

análise estatística descritiva. Foram consideradas estatisticamente significativas quando 

comparadas variáveis categóricas, através do teste do qui-quadrado e teste t de student, diferenças 

com p<0.05.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

TRATAMENTO DO CANCRO DA MAMA E SEUS EFEITOS SECUNDÁRIOS 

O aumento da sobrevivência após CM implica um maior número de mulheres que poderão ter 

sintomatologia persistente, e eventualmente irreversível, causada pela toxicidade de tratamentos 

previamente realizados. Estes sintomas poderão ter impacto na capacidade de realizar tarefas, do 

ponto de vista físico e/ou intelectual, o que poderá condicionar o retorno à atividade profissional.  

O tratamento adjuvante do CM é estabelecido de forma individualizada, tendo em conta fatores de 

risco relativos ao doente e à doença, e pode incluir uma ou mais das seguintes estratégias: cirurgia 

(mastectomia total, cirurgia conservadora, com biópsia gânglio sentinela ou esvaziamento 

ganglionar axilar [EA]), QT (geralmente com antraciclina e/ou taxano, associado a agente 

alquilante), RT à mama ou parede torácica e áreas de drenagem ganglionar, HT (com tamoxifeno 

ou inibidores da aromatase [IA]) e terapêutica com anticorpo anti-HER2, especificamente 

trastuzumab.5  

Para além do diagnóstico, o tratamento tem por si só, um impacto físico e psicossocial 

significativo na vida da doente, agravado quando ocorrem efeitos secundários associados. Embora 

hajam efeitos diversos agudos que ocorrem durante o tratamento e se resolvem sem sequelas, 

outros, por persistirem ou ocorrerem mais tardiamente, irão ter maior interferência na vida do 

doente após o tratamento. Este último grupo é constituído por efeitos tardios e a longo-prazo. Os 

efeitos a longo-prazo surgem durante o tratamento ativo e persistem durante pelo menos 5 anos 

após a sua conclusão. Por sua vez, os efeitos tardios englobam aqueles que só surgem após o 

término do tratamento num período de tempo mais ou menos longo.6 É importante referir que os 

efeitos secundários do tratamento aqui abordados podem, na sua maioria, enquadrar-se em ambas 

as classificações, uma vez que podem surgir tanto durante o tratamento e persistir, como apenas 

ter início posteriormente à sua conclusão. 

Cardiotoxicidade 

A toxicidade cardíaca é uma consequência frequente do tratamento do cancro da mama, 

geralmente de causa multifatorial, pela responsabilidade de diferentes modalidades terapêuticas. 

 A QT apresenta um efeito cardiotóxico que varia consoante o tipo de fármaco utilizado, 

destacando-se a toxicidade induzida por antraciclinas.7 Esta pode ser aguda, surgindo durante a 

terapêutica, ou ter apresentação tardia, meses ou anos após terminar o tratamento, o que é mais 

frequente. É caracteristicamente dose-dependente, cumulativa e irreversível, causando diminuição 

da fração de ejeção ventricular (FEVE) e ocasionalmente associada a arritmias. Nos casos mais 
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graves, ocorre desenvolvimento progressivo de cardiomiopatia dilatada, que poderá ser ou não 

sintomática, dependendo da reserva cardíaca e de mecanismos compensatórios.8,9 

Contrariamente, os taxanos apresentam um efeito cardiotóxico menor e menos frequente, mais 

associado ao desenvolvimento agudo de arritmias, particularmente de bradiarritmias.10  

Tal como a QT, a utilização de trastuzumab está associada ao desenvolvimento de disfunção 

cardíaca com diminuição da FEVE, no entanto não é dose-dependente e é potencialmente 

reversível, caso o dano cardíaco seja detetado precocemente e a terapêutica descontinuada. A 

cardiotoxicidade deste fármaco aumenta quando é utilizado associado a antraciclinas, não sendo 

recomendado o uso simultâneo e optando-se por uma abordagem sequencial.11,12  

A HT apresenta menor risco de toxicidade cardíaca, quando comparada com as terapêuticas 

abordadas anteriormente. Quanto ao mecanismo de lesão, embora não provoque dano direto no 

tecido cardíaco, o tamoxifeno tem toxicidade vascular enquanto que os IA vão levar a alteração do 

metabolismo lipídico, ambos com posterior evolução para eventos cardíacos isquémicos.8 

A RT tem também um risco associado de toxicidade cardíaca, particularmente na irradiação da 

parede torácica esquerda. Avanços na tecnologia e técnicas aplicadas permitiram reduzir a dose de 

radiação a ser utilizada e a área irradiada, o que por sua vez resultou numa diminuição significativa 

do risco de disfunção cardíaca.13 Não obstante, pode ser um fator de agravamento da toxicidade 

causada por outros tratamento como a QT. 

De destacar que a presença de outros fatores de risco cardiovasculares como idade avançada, 

antecedentes de patologia cardíaca, hipertensão arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), tabagismo, 

dislipidemia, entre outros, vai aumentar significativamente o risco de cardiotoxicidade, 

apresentando um efeito cumulativo com a toxicidade induzida pelo tratamento.14 A 

cardiotoxicidade mantém-se como uma das principais razões para a descontinuação da terapêutica. 

Disfunção Cognitiva 

Embora tenha sido considerada a causa principal, o papel da neurotoxicidade da QT no 

desenvolvimento de disfunções cognitivas ainda não é claro. As alterações cognitivas podem ter na 

sua origem, não só a QT, mas possivelmente a interação de múltiplos fatores que incluem também 

a RT, a HT, o impacto psicológico do diagnóstico de cancro e fatores biológicos relacionados com a 

doença, como elevação dos níveis de citocinas. Por este motivo, alterações cognitivas observadas 

neste contexto são designadas como o onco-brain, em alternativa ao chemo-brain que considerava 

como único responsável a QT.15 No entanto, a QT mantém um papel de relevo na origem desta 
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disfunção, com estudos prospetivos que descrevem graus variáveis de atingimento cognitivo em 

cerca de 25% dos doentes avaliados.16  

 Estudos de neuroimagem demonstram um atingimento cerebral funcional e estrutural após a 

QT. Estruturalmente, é observada a redução do volume de substância cinzenta na região frontal 

com atingimento das funções executivas, acompanhada de diminuição da integridade da substância 

branca, associada a deterioração da capacidade de memória, aprendizagem e velocidade de 

processamento da informação.16–18 Funcionalmente, estudos do padrão de atividade cerebral 

concluem que os doentes afetados compensam a disfunção na área cerebral necessária à tarefa a 

executar, ativando áreas adicionais.19  

A disfunção cognitiva é de caráter persistente em aproximadamente 25% dos doentes nos 

estudos realizados, podendo ser relatada até 20 anos após o tratamento, o que vai prejudicar a 

reabilitação funcional do doente e a sua qualidade de vida.20 

Dor Crónica  

O desenvolvimento de dor crónica após o tratamento pode afetar entre 25 a 60% das doentes.21 

As causas da dor variam e incluem: a lesão do nervo intercostobraquial durante a cirurgia, a 

infiltração tumoral do plexo braquial ou a sua compressão por presença de linfedema e também a 

fibrose originada pela radioterapia.  Define-se como Síndrome de Dor Pós-Mastectomia, 

caracterizada por dor crónica de características neuropáticas, com atingimento da mama, parede 

torácica, axila e face medial do membro superior no lado afetado, que surge após a realização de 

mastectomia.  

Como fatores de risco para o desenvolvimento de dor crónica temos a idade jovem, grandes 

dimensões tumorais, má técnica cirúrgica, invasão ganglionar, realização de QT e RT adicionalmente 

ao tratamento cirúrgico, desenvolvimento de linfedema e ocorrência de complicações pós-

operatórias.22   

Neuropatia Periférica  

Um efeito secundário frequente e com impacto notável na funcionalidade do indivíduo é a 

neuropatia periférica induzida pela QT. O desenvolvimento desta sintomatologia depende do tipo 

de fármaco utilizado, destacando-se os taxanos pelo potencial para originar uma forma de 

neuropatia intensa e prolongada.23  

A neuropatia induzida pela QT à base de taxanos é tipicamente sensorial, manifestando-se com 

parestesias, disestesias e dor caracteristicamente neuropática que pode surgir associada a alodinia. 

Evolui com distribuição simétrica em “meia e luva”, podendo alguns doentes apresentar ainda 
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alteração da sensibilidade propriocetiva, com risco aumentado de quedas e acidentes. Os sintomas 

motores podem existir, mas habitualmente são raros e ligeiros. A sua instalação após o início do 

esquema de QT e o seu caráter dose-dependente, facilitam o diagnóstico diferencial com 

neuropatias por outras causas. Para além do impacto na qualidade de vida da doente, esta 

patologia pode levar a atrasos no tratamento e necessidade de redução da dose de fármaco 

utilizada, pondo em causa a dose-intensidade administrada, e potencialmente podendo levar à 

descontinuação da QT24,25  

Manifestações Musculoesqueléticas 

Os fármacos do grupo dos IA contribuem para a aceleração do desenvolvimento de osteoporose, 

consequente perda óssea acelerada, diminuição da densidade óssea mineral e aumento do risco de 

fraturas.26,27 O seu mecanismo de ação baseia-se na inibição  da enzima aromatase, responsável 

pela transformação de percursores androgénios em estradiol e estrona, o que leva a uma 

diminuição da produção de estrogénios, e resultando num aumento de reabsorção óssea e perda 

óssea excessiva.27 Constata-se que a ação dos IA sobre a estrutura óssea tem um efeito mais 

marcado em mulheres que iniciaram a menopausa previamente ao tratamento e em mulheres com 

falência ovárica e amenorreia induzidas pelo tratamento.28,29  

O tratamento com IA está também associado ao aparecimento de uma síndrome 

musculoesquelética em cerca de 50% nas mulheres tratadas.30 É frequente o desenvolvimento de 

mialgias e artralgias, de novo ou por agravamento, nos pós-tratamento. Estes sintomas são 

descritos como dor muscular difusa e dor nas pequenas articulações (carpometacárpicas e 

metacarpofalângicas), de intensidade ligeira a moderada, com distribuição simétrica e que surge 

associada a rigidez matinal, não explicada por outras patologias.31,32 As artralgias e mialgias 

evoluem habitualmente com alguma melhoria ao fim de 2 a 3 meses de terapêutica, no entanto 

afetam negativamente a doente e põem em causa a adesão ao tratamento, variando até 30% os 

doentes que optam pela descontinuação da terapêutica devido à sintomatologia descrita.33 

Fadiga Crónica 

A fadiga crónica é um efeito secundário frequente do tratamento do cancro da mama, descrita 

como uma perceção desproporcional de cansaço físico, emocional e cognitivo, face a uma atividade 

de vida habitual. Esta perceção, pela sua subjetividade de avaliação e caracterização, é de difícil 

diagnóstico. Na avaliação de diversos estudos verifica-se que a prevalência varia de 58% a 94% 

durante o tratamento e persiste em 56% a 95% dos doentes após terminarem do tratamento.3,34 
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A fadiga é de sua natureza multifatorial, com a frequência e intensidade a depender, não só do 

tratamento realizado, como da presença concomitante de défices funcionais, dor crónica ou 

linfedema, distúrbios de sono, outras comorbilidades do doente e distúrbios emocionais.  

Sintomas Psicossociais 

Destacam-se nos sintomas psicossociais a depressão e ansiedade, muito comuns no doente 

oncológico e que se relacionam em grande parte com o medo de recorrência do cancro, 

responsáveis por agravar a sensação de fadiga sentida quando associadas.35  

A sintomatologia descrita afeta o estado físico e mental da mulher ao longo do tratamento e 

prolonga-se após a conclusão deste, com um impacto significativo na qualidade de vida, logo deverá 

ser investigada durante a avaliação clínica, não só durante a duração do tratamento, como também 

no seguimento da doente.36 

Linfedema  

Definido como a acumulação excessiva de fluído intersticial nos tecidos por desregulação do 

sistema linfático, o linfedema é responsável por um aumento significativo da morbilidade pós 

tratamento por CM. Manifesta-se por um quadro clínico de dor e edema associados, nos casos mais 

graves, a perda sensitiva e funcional motora, fina e grosseira, resultando na redução da mobilidade 

do braço afetado.37  

O desenvolvimento de linfedema é influenciado pelo tipo de cirurgia e terapêutica a que a 

doente foi submetida, sendo a sua localização mais comum no membro superior e hemitórax 

homolateral à cirurgia realizada. A mastectomia total, associada a esvaziamento e irradiação axilar, 

são as opções terapêuticas que apresentam maior risco de desenvolvimento futuro de linfedema.38 

Este risco é vitalício, contudo, é mais frequente a sua manifestação nos primeiros 2 a 3 anos após 

o tratamento.39 Recentemente, a realização de biópsia de gânglio sentinela levou a uma diminuição 

na necessidade de realização de EA o que permitiu a diminuição na frequência do linfedema, sendo 

descrita uma incidência atual de cerca de 21%.40  

Alteração da Função Reprodutiva e Sintomas Vasomotores 

O CM é a neoplasia mais frequente na mulher em idade fértil, com cerca de 25% dos diagnósticos 

a ocorrerem antes da mulher iniciar a menopausa. Dependendo da idade e função ovárica ao 

diagnóstico e do tipo de tratamento a que a doente foi submetida, é notável o impacto na função 

reprodutiva da mulher, com frequente desenvolvimento de amenorreia como consequência do 

tratamento.41 
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A amenorreia é de causa iatrogénica, quer por técnicas cirúrgicas como ooforectomia, como 

também pela realização de QT e HT com tamoxifeno. Enfatizando o papel da QT na mulher pré-

menopausa, esta provoca a diminuição do número de folículos em maturação, resultando em níveis 

variáveis de falência ovárica, o que explica o porquê de a amenorreia instalada poder ser 

temporária, com retorno eventual do ciclo menstrual nos meses após a conclusão do tratamento, 

ou ocorrer falência ovárica permanente e consequente menopausa de instalação precoce.42 Os 

esquemas de QT com maior risco para o desenvolvimento de amenorreia incluem a ciclofosfamida 

e doxorrubicina, sendo também influenciado pela utilização de doses de fármaco mais elevadas e 

maior duração do tratamento.43  A diminuição no nível de estrogénios produzidos é responsável 

pelo surgimento de sintomas como afrontamentos, suores noturnos, distúrbios de sono e humor, 

secura vaginal e dispareunia, diminuição da líbido e alteração do peso, que podem ser mais 

exuberantes do que seriam na menopausa natural.44 A sintomatologia descrita terá um impacto 

evidente na qualidade de vida da mulher, quer a um nível físico como psicossocial, pondo em causa 

a sua reabilitação e o regresso às atividades habituais.45 

Desenvolvimento de Novo Cancro Primário 

As mulheres com CM apresentam um risco aumentado de desenvolver no futuro uma nova 

neoplasia primária, com origem na própria exposição às diferentes modalidades terapêuticas 

utilizadas e também na presença de fatores de risco comuns a outros tipos de tumores.46 Embora 

o surgimento de tumores subsequentes ao tratamento não seja frequente, tendo em conta o 

grande impacto na vida do doente e na sua reabilitação, deve ser tido sempre em consideração.3 

No cancro da mama destaca-se a utilização de tamoxifeno na HT, associado a um risco de 

desenvolvimento de cancro do endométrio, o que realça a necessidade de um correto seguimento 

da doente a realizar esta terapêutica, como forma de prevenção.31 

 

RETORNO À ATIVIDADE PROFISSIONAL 

O aumento da sobrevivência após o tratamento do CM foi verificado em todas as faixas etárias, 

com especial destaque nas mulheres profissionalmente ativas em que é fundamental proporcionar 

o retorno ao trabalho, através da identificação e intervenção nos fatores que podem influenciar de 

forma negativa esta decisão.47  

O retorno à atividade profissional constitui um passo positivo na reabilitação da doente, sendo 

essencial para a recuperação da sua qualidade de vida com reconstituição do bem-estar pessoal, 

familiar e social.4 Trata-se de uma decisão complexa, influenciada por múltiplos fatores que 
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englobam não só características pessoais e intrínsecas ao doente, como também fatores referentes 

à doença, ao estado físico e psicológico da doente após concluir o tratamento, ao tipo de profissão 

exercida e à entidade empregadora.  

Entre os fatores sociodemográficos associados a maior dificuldade no retorno ao trabalho 

destacam-se: idade avançada, estar casado ou numa relação estável, menor nível de 

educação/escolaridade e falta de suporte familiar e social.48 A necessidade financeira é uma forte 

motivação para o retorno ao trabalho, sendo que uma mulher jovem, solteira, divorciada ou viúva, 

tem maior probabilidade de retornar ao trabalho após o tratamento, quando comparada com uma 

mulher de idade mais avançada casada ou com companheiro, cujo cônjuge poderá assumir a 

totalidade das despesas e possibilitar um regresso ao trabalho mais tardio ou mesmo a decisão de 

não voltar a exercer uma profissão.49 Relativamente à escolaridade, o nível educacional tem 

correlação com a profissão exercida, com níveis menores de educação associados a atividade 

profissional com maior nível de exigência física, o que irá dificultar o retorno profissional caso o 

doente apresente algum grau de limitação física decorrente do tratamento. 50,51 

Quanto à doença oncológica, é descrito que estádios de doença mais avançados e a existência 

de comorbilidades diminuem a probabilidade de retorno ao trabalho. A terapêutica utilizada é um 

fator influenciador importante, com estudos que demonstram que a QT, mastectomia total com EA 

e a RT, sobretudo pelos efeitos laterais que lhes são inerentes, vão ter um impacto negativo na 

saúde física e mental pondo em causa o seu retorno ao ambiente de trabalho.51,52  

Apesar das dificuldades referidas, estudos realizados mostram que a maioria das mulheres 

regressa ao trabalho após o tratamento, apesar de numa percentagem muito variável. A 

identificação atempada dos fatores que poderão levar ao abandonamento da classe trabalhadora, 

nas mulheres portuguesas com CM, poderá contribuir para uma intervenção atempada, 

colaborando ativamente com a mulher e apoiando o retorno à sua profissão.52 
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RETORNO À ATIVIDADE PROFISSIONAL APÓS TRATAMENTO DO CANCRO DA 

MAMA NAS MULHERES PORTUGUESAS 

RESULTADOS  

O questionário foi aplicado a uma amostra por conveniência de 38 doentes, todas do sexo 

feminino, com idade mediana de 48 anos na altura do diagnóstico de CM (mínimo 30 e máximo 70 

anos).  Entre as variáveis idade e retorno profissional não foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa, sendo observado que a percentagem de doentes que optaram por retomar a atividade 

profissional após o tratamento foi superior nas mulheres com idade inferior a 45 anos (92,3%) e 

superior a 55 anos (100%), com 33,3 % das mulheres na faixa dos 45 aos 55 anos a optar por não 

voltar a trabalhar.  

Foi questionado o estado civil, com a maioria das doentes, 31 (81.6%), referindo ser casada ou 

ter companheiro (Tabela I). Quando associados, o estado civil e o retorno profissional não 

apresentam relação significativamente estatística, sendo de referir que 57,1% das mulheres viúvas, 

solteiras ou divorciadas optaram por retomar a atividade, em contraste com 83,9% nas mulheres 

casadas/com companheiro (Tabelas II). 

De entre as 31 doentes (81,6%) que referem ter filhos, um número menor, 22 (57,9%), referiu 

ter filhos dependentes a seu cargo (Tabela I). Não foi encontrada relação entre o retorno ao 

trabalho e o facto de ter filhos, dependentes ou não, e quando calculado o tempo médio de retorno 

foram obtidos resultados semelhantes (7,1 ± 7,6 meses se tiverem filhos e 6,7 ± 9,7 meses sem 

filhos).  

Relativamente à escolaridade, 7 doentes tinham concluído o 1º ciclo, 8 o 2º ciclo, 11 o 

secundário, 9 eram licenciados e 3 com grau de mestre (Tabela I). O nível de escolaridade não 

aparenta ter relação com a decisão de retorno profissional, mas foi observado que as doentes com 

nível superior de educação apresentam maior percentagem de retorno ao trabalho (88,9% e 100% 

respetivamente, para licenciadas e mestres) (Tabelas III). 

O diagnóstico de CM foi, na maioria, em estadio I (55.3%) e II (34.2%) e apenas 3 doentes (7,9%) 

em estadio III (Tabela I). A maioria das doentes em estadio I retornou ao trabalho (90,5%), com 

38,5% das doentes com estadio II e 33,3% em estadio III a optar por não voltar a trabalhar, contudo, 

não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o estadio e a decisão de 

retorno (Tabela IV). 

Relativamente ao tratamento, todas as doentes foram submetidas a cirurgia: 24 (63,2%) 

realizaram cirurgia conservadora e 14 (36,8%) mastectomia, sendo que 11 (28,9%) foram 
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submetidas ainda a EA e as restantes apenas a pesquisa de gânglio sentinela. Após a cirurgia, 30 

doentes (78.9%) realizaram RT à mama, área de mastectomia e/ou área de drenagem ganglionar.  

No tratamento sistémico, 24 doentes (63,2%) fizeram tratamento com QT, em regime 

neoadjuvante ou adjuvante, 7 doentes (18,4%) tratamento adjuvante com trastuzumab e 31 

(81.6%) estavam sob HT (destas 20 (52,6%) com tamoxifeno e 15 (39,5%) com IA) (Tabela V). Foi 

identificada uma relação estatisticamente significativa entre a realização de QT (p=0,039) e EA 

(p=0,019) com a decisão de não retomar a atividade profissional (Tabela VI e VII). 

 Após completar o tratamento – cirurgia, RT, QT e pelo menos 3 meses de HT – as doentes 

referiam persistência de sintomas que relacionavam com o diagnóstico e/ou tratamento da doença 

oncológica. Dezassete doentes (44.7%) referiram persistência de parestesias, 6 (15,8%) sintomas 

depressivos, 13 (34,2%) ansiedade, 4 (10,5%) problemas com a perceção de si próprio e a sua 

imagem, 18 (47,4%) alterações cognitivas, nomeadamente dificuldade na concentração e na 

memória, 20 (52,6%) referiam ter sintomas vasomotores, 18 (47,4%) dor no membro superior 

homolateral à cirurgia, 5 (13.2%) desenvolveram linfedema, 11 (28,9%) dor na área operada, 19 

(50,0%) dores musculares difusas / inespecíficas, 23 (60,5%) dores articulares e 16 (42.1%) fadiga 

intensa (Tabela VIII). Entre os efeitos secundários descritos, a persistência de fadiga intensa e o 

desenvolvimento de linfedema relacionam-se de forma estatisticamente significativa com a decisão 

definitiva de não retomar o trabalho, (p=0,034 e p=0,022 respetivamente) (Tabela IX e X). 

Foi questionada a existência de comorbilidades, que aliada a efeitos adversos da terapêutica, 

pode ter o potencial para limitar o regresso da doente às atividades habituais. A maioria das 

doentes (65,8%) não apresentava qualquer tipo de comorbilidade relevante, sendo que das 

restantes apenas uma tinha diagnóstico estabelecido de doença do foro cardiovascular, 1 doente 

tinha diagnóstico prévio de diabetes mellitus não insulino-dependente, 3 de dislipidemia, 7 de 

hipertensão arterial e 8 de patologia osteoarticular (Tabela I). Embora sem relação encontrada com 

o retorno ao trabalho, de notar que entre os 10 doentes que referem ter pelo menos uma 

comorbilidade, 23,1% optou por suspender definitivamente a atividade profissional. 

Relativamente à distribuição do tipo de profissão, com a divisão em grupos baseada no nível de 

exigência físico e/ou intelectual associado, descreve-se que: 11 doentes (28,9%) pertencem ao 

grupo de profissões de foro intelectual, 12 (31,6%) de profissões intermédias e 15 (39,5%) de 

profissões de foro manual/físico (Tabela I). A maioria das mulheres pertencentes ao grupo de 

profissões intelectual e intermédio optou por retornar ao trabalho (81,8% e 91,7%, 

respetivamente), enquanto que nas profissões manuais, 33,3% das doentes suspenderam a 

atividade e decidiram não voltar a trabalhar (Tabela XI). 
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Na amostra total de 38 doentes, quando interrogadas sobre a suspensão da atividade 

profissional durante o tratamento, 6 (15,7%) referiram manter sempre atividade profissional, 8 

(21,1%) suspenderam e não retomaram e a maioria com 24 doentes (63,2%), retomou a atividade 

profissional após um período variável de suspensão (Tabela XII).  

Entre as mulheres que optaram por não interromper a atividade ou retornaram após conclusão 

do tratamento, 19 (63,3%) referem ter tomado esta decisão devido a motivos financeiros, 12 

(40,0%) por gostarem da sua profissão e 22 (73,3%) por gostarem de trabalhar, sendo encontrada 

uma relação estatisticamente significativa entre as variáveis referidas e o retorno profissional 

(p=0,001, p=0,031 e p=0,002, respetivamente) (Tabelas XIII, XIV e XV). Quando questionadas, 7 

doentes (23,3%) referiram ainda terem mudado de tipo de atividade, passando a trabalhar num 

ambiente mais calmo, com menor exigência física. Quatro doentes (13,3%) sentiram a necessidade 

de reduzir o seu horário de trabalho, passando a trabalhar em regime part time mas mantendo a 

profissão prévia (Tabela XVI). 

Considerando exclusivamente as 6 doentes que se mantiveram ativas ao longo o tratamento, 

sem parar de trabalhar, salienta-se que todas são casadas ou têm um companheiro, todas têm filhos 

e estão todas inseridas no grupo profissional de foro manual/físico. Três destas doentes tinham 

realizado mastectomia, uma das quais com esvaziamento axilar, 3 realizaram QT, 4 RT e 3 HT. 

Quanto ao estadio da doença, 3 doentes foram diagnosticadas em estadio I, 2 em estadio II e ainda 

1 doente em estadio III. 

No total de 8 mulheres que decidiram não voltar a trabalhar, 4 doentes (50%) referem não ter 

retomado a sua profissão por limitações físicas, 1 por limitação mental e/ou cognitiva e 3 referem 

outros motivos para além dos questionados, não tendo especificado. Quando comparadas, a 

existência de limitação física apresenta uma relação estatisticamente significativa com o não 

retorno à atividade profissional, com p=0,000 (Tabela XVII). 

Foi calculado o tempo médio de retorno para as 24 doentes que retomaram a sua atividade 

profissional após um período de suspensão, com resultado final de 8,8 ± 7,9 meses (variando entre 

2 semanas a 2 anos), sendo notável que 5 doentes (20,8%) necessitaram de mais de 12 meses para 

conseguir voltar ao trabalho (Tabelas XVIII e XIX). Considerando o total de doentes que, ou voltaram 

a trabalhar após interrupção, ou nunca suspenderam a sua atividade, observa-se um tempo de 

retorno mais prolongado quando é realizada terapêutica sistémica com QT, EA e em mulheres 

casadas ou com companheiro (Tabela XX).  
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Neste estudo foram investigados os fatores barreira e facilitadores na decisão de retorno à 

atividade laboral, avaliados numa amostra de 38 mulheres portuguesas previamente 

diagnosticadas com CM e que concluíram o tratamento, podendo ainda estar sob HT. 

 A maioria das doentes (63,2%) afirma ter retomado a atividade laboral após um período variável 

de suspensão, juntamente com uma pequena percentagem de mulheres (15,8%) que não chega a 

suspender a atividade profissional, preferindo manter-se ativas durante o tratamento. Hamood et 

al (2018) descreve resultados semelhantes, com uma percentagem de 67% de mulheres que 

trabalhavam aquando do diagnóstico e que, ao fim de 8 anos após, mantinham-se a trabalhar.50 

Quanto à decisão de não retomar a atividade, estudos anteriores descrevem uma percentagem de 

cerca de 34% de mulheres que optaram por não voltar a trabalhar ou iniciar a reforma, sendo este 

valor ligeiramente superior ao obtido neste estudo (21,1%).51 

A necessidade financeira, o gosto por trabalhar e o gosto pela profissão foram as razões 

apontadas pelas doentes para voltarem ou se manterem a trabalhar, estando comprovadamente 

associadas à decisão de retorno à atividade. O destaque no gosto por trabalhar e pela profissão 

como motivadores do regresso ao trabalho é concordante com resultados obtidos por Tamminga 

et al (2012), estudo realizado numa população holandesa, em que as doentes se mostraram 

igualmente motivadas para retornar a sua atividade, mesmo perante obstáculos físicos e 

ambientais que condicionaram a sua capacidade laboral.53 Esta motivação para retornar ao 

ambiente de trabalho, independentemente de existência de limitações ou condicionantes, pode 

ser explicada pelo desejo frequente da mulher de se abstrair da doença e do tratamento, de perder 

a sensação de ser “doente” e de sentir que a vida está novamente a normalizar. Por outro lado, 

embora não represente a maioria, ainda é elevada a percentagem de mulheres que foram 

motivadas por necessidades financeiras (63,3%), destacando a importância da estabilidade 

financeira na tomada da decisão, achado este também descrito previamente por Raque-Bogdan et 

al 2015.54 

Embora tenham optado por retornar ao trabalho, um pequeno grupo de 7 doentes optou por 

mudar de tipo de atividade profissional. Mantiveram o mesmo grupo profissional, mas afirmam ter 

começado a trabalhar num ambiente mais calmo, com menor esforço físico exigido. Este resultado 

vai de encontro com o obtido por Zomkowski et al (2019), que relata que uma estratégia comum 

aquando do retorno ao trabalho é a mudança da atividade laboral do foro manual para não manual, 

com recorrência a competências mais cognitivas/intelectuais e diminuição do esforço físico 

exercido nas tarefas.55 De notar também que 4 doentes (13,3%) consideraram necessário reduzir o 
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horário de trabalho, passando a trabalhar em regime part-time, sendo este valor muito semelhante 

aos resultados obtidos em estudos prévios (17%).51 Esta necessidade de recorrer a estratégias de 

adaptação que facilitem o retorno profissional, foi observada também noutros estudos, 

englobando a mudança de ambiente ou horário de trabalho e o ajustamento do tipo de tarefas a 

executar, consoante o grau de limitação, mental ou física, existente.55,56 

 Foi calculado um tempo médio de retorno ao trabalho de 8,8 ± 7,9 meses após interrupção para 

o tratamento, valor que difere de resultados obtidos em estudos anteriores (variam entre 12 a 18 

meses).55–57 Contudo, esta discrepância nos valores pode dever-se à inclusão de mulheres de 

diferentes etnias e nacionalidades nos vários estudos, com diferentes contextos socioculturais e 

económicos que divergem da realidade portuguesa. Divergindo do valor médio obtido, foi notável 

a existência de um pequeno grupo de doentes que demorou mais de 12 meses para conseguir voltar 

ao trabalho. Procurando identificar os fatores que justificariam esta dificuldade no regresso 

profissional, foi observado que o tempo de retorno é mais prolongado quando é realizada 

terapêutica sistémica com QT, EA e em mulheres casadas ou com companheiro. 

Zomkowski et al (2019) descreve a existência de algum grau de limitação física como principal 

barreira ao retorno laboral, sendo responsável por reduzir a produtividade e atrasar/impedir o 

retorno ao trabalho nas mulheres afetadas. Os resultados no presente estudo são concordantes, 

com 4 das 8 mulheres que optaram por não retomar ao trabalho a relatar como motivo a limitação 

física após o tratamento. Esta limitação advém da persistência de efeitos secundários do 

tratamento, com o desenvolvimento de linfedema e a fadiga comprovadamente associados à 

decisão futura de não retomar a atividade, associação esta já descrita em estudos anteriores.58,59 

Sendo em grande parte responsáveis pelo desenvolvimento da sintomatologia descrita, a realização 

de QT ou EA está também associada à decisão de interromper definitivamente a atividade 

profissional, resultado que vai de encontro com outros estudos realizados. 51,52 

Quanto à escolaridade e profissão, mulheres com nível superior de educação (Licenciatura e 

Mestrado) e com profissões de foro intelectual ou intermédio apresentam maiores percentagens 

de retorno profissional após o tratamento. No entanto, não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa entre as variáveis. 

Relativamente ao estado civil, não se comprovou estar relacionado com o retorno profissional. 

Embora o grupo das mulheres solteiras/divorciadas/viúvas apresente um tempo de retorno à 

atividade mais curto, uma percentagem menor optou por voltar a trabalhar quando comparada 

com mulheres casadas/com companheiro, resultado que contraste com estudos prévios 

realizados.49 Esta diferença nos resultados pode dever-se à reduzida variabilidade da amostra 
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quanto ao estado civil, com um número muito superior de mulheres com cônjuge ou companheiro 

a serem incluídas no estudo. 

Contrariamente ao descrito na restante literatura, não foi encontrada uma relação entre a idade 

ao diagnóstico, a existência de comorbilidades e o facto de ter filhos, com a decisão de retornar ao 

trabalho.52 Esta diferença nos resultados pode, contudo, dever-se à pequena dimensão da amostra 

e reduzida variabilidade de doentes relativamente a estas variáveis, o que dificulta a análise dos 

dados. 

Estudos prévios descrevem que um estadio inicial ao diagnóstico é um fator facilitador do 

retorno profissional.52 Embora não tenham sido encontradas diferenças estatisticamente 

significativas neste estudo, foi observado que mulheres diagnosticadas em estadio II e III 

apresentam maior percentagem de interrupção definitiva da atividade em relação às mulheres 

diagnosticadas em estadio I. 

 

LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FUTURAS 

Algumas limitações devem ser consideradas aquando da interpretação dos resultados descritos. 

Uma limitação do presente estudo foi a sua aplicação num único centro hospitalar (CHUP), o que 

resultou numa amostra final relativamente pequena de doentes (total de 38 doentes, após seleção 

com critérios de inclusão). A não inclusão no questionário da influência do suporte social (por parte 

da entidade empregadora e colegas de trabalho) na decisão de retorno ao trabalho, também limita 

os resultados obtidos, com estudos prévios a relatarem uma forte associação entre a falta de 

suporte no local de trabalho com a decisão de não retornar a trabalhar após o tratamento. Uma 

vez que os fatores implicados na decisão de retorno à atividade profissional vão evoluir e mudar 

com a passagem do tempo, o curto tempo de distribuição dos questionários pode condicionar as 

conclusões tiradas, sendo de recomendar no futuro estender o tempo de estudo e avaliar estas 

mesmas variáveis nos anos que se seguem ao tratamento. 

 É recomendada a realização futura de um estudo semelhante que procure identificar com maior 

consistência os fatores envolvidos na decisão de retorno ou não à atividade profissional após o 

tratamento do CM, que seja executado a um nível nacional envolvendo a participação de múltiplos 

centros hospitalares, e assim obter resultados que melhor representem a realidade portuguesa. 
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CONCLUSÕES 

Apesar do progresso nas terapêuticas utilizadas para combater o CM, é notável o aumento do 

número de doentes que passarão a viver com os efeitos adversos desse mesmo tratamento, com 

impacto negativo na sua qualidade de vida, incluindo a capacidade de se manter ativo 

profissionalmente. Apesar destes obstáculos, as mulheres “sobreviventes” do CM vão, na grande 

maioria, retornar à sua atividade profissional após a conclusão do tratamento. No entanto, um 

grupo de doentes mantém-se inativa por um longo período de tempo ou suspende definitivamente 

a atividade profissional. Esta realidade, comprovada no estudo realizado, realça a importância e a 

necessidade de futura investigação que permita identificar com maior claridade quais os fatores 

pessoais, sociais e relativos ao tratamento e seus efeitos secundários, responsáveis por impedir o 

retorno profissional após o CM, nas mulheres portuguesas. A maioria dos fatores 

sociodemográficos são de caráter não modificável, no entanto o conhecimento destes é 

instrumental para o desenvolvimento de programas de reabilitação vocacional e profissional que 

previnam a diminuição de produtividade desta população, impedindo o desemprego, a reforma 

precoce e contribuindo para o bem-estar da doente. 

Os resultados apresentados comprovam que os profissionais de saúde que acompanham o 

doente deverão manter-se vigilantes do seu estado físico e mental nos meses que seguem a 

conclusão do tratamento. Devem ser identificados os doentes que estão em maior risco, 

procurando adaptar-se às suas necessidades individuais e possibilitar a completa reabilitação do 

doente após o tratamento, incluindo a sua reinserção social e profissional. 
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ANEXOS 

 

 

 

 Figura 1 – Questionário Desenvolvido Para o Estudo (Parte 1) 
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 Figura 2 – Questionário Desenvolvido Para o Estudo (Parte 2) 
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Figura 3 – Questionário Desenvolvido Para o Estudo (Parte 3) 
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Figura 4 – Formulário de Consentimento Informado  
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Figura 5 – Aprovação do Estudo por Conselho de Administração do CHUP 
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Tabela I – Caracterização da Amostra 

 

 

 

 

 
 

 
Frequência 

(n) 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

Válida (%) 

Percentagem 

Cumulativa 

(%) 

Idade 

<45 13 34,2 34,2 34,2 

45-55 21 55,3 55,3 89,5 

> 55 4 10,5 10,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Escolaridade 

1º ciclo 7 18,4 18,4 18,4 

2º ciclo 8 21,1 21,1 39,5 

Secundário 11 28,9 28,9 68,4 

Licenciatura 9 23,7 23,7 92,1 

Mestrado 3 7,9 7,9 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Filhos 

Sim 
D (1) 22 57,9 57,9 57,9 

ND (2) 9 23,7 23,7 81,6 

Não 7 18,4 18,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Estado Civil 

Casadas/Com 

companheiro 
31 81,6 81,6 81,6 

Solteira/Viúvas

/Divorciadas 
7 18,4 18,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Grupo 
Profissional 

Intelectual 11 28,9 28,9 28,9 

Intermédia 12 31,6 31,6 60,5 

Manual 15 39,5 39,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Comorbilidades 

0 25 65,8 65,8 65,8 

≥1 13 34,2 34,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Estadiamento 

I 21 55,3 55,3 55,3 

II 13 34,2 34,2 89,5 

III 3 7,9 7,9 97,4 

Sem Resposta 1 2,6 2,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

(1) Dependentes 

(2) Não Dependentes 
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Tabela II – Associação entre o Retorno Profissional e o Estado Civil 

 

 Estado Civil 

Casada/Com 

Companheiro 

Solteira/Divorciada/

Viúva 

Total 
Qui-

Quadrado 
(p) 

Retorno 

Profissional 

Sim 

N 26 4 30 

0,117 

% em 

Retorno 

Profissional 

86,7% 13,3% 100,0% 

% em 

Estado 

Civil 

83,9% 57,1% 78,9% 

Não 

N 5 3 8 

% em 

Retorno 

Profissional 

62,5% 37,5% 100,0% 

% em 

Estado 

Civil 

16,1% 42,9% 21,1% 

Total 

N 31 7 38 

% em 

Retorno 

Profissional 

81,6% 18,4% 100,0% 

% em 

Estado 

Civil 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabela III – Associação entre o Retorno Profissional e a Escolaridade 

 

 

Tabela IV – Associação entre o Retorno Profissional e o Estadiamento 

 

 
Escolaridade 

Total 
1º ciclo 2º ciclo Secundário Licenciatura Mestrado 

Retorno 

Profissional 

Sim 

N 6 6 7 8 3 30 

% em 

Retorno 

Profissional 

20,0% 20,0% 23,3% 26,7% 10,0% 100,0% 

% em 

Escolaridade 
85,7% 75,0% 63,6% 88,9% 100,0% 78,9% 

Não 

N 1 2 4 1 0 8 

% em 

Retorno 

Profissional 

12,5% 25,0% 50,0% 12,5% 0,0% 100,0% 

% em 

Escolaridade 
14,3% 25,0% 36,4% 11,1% 0,0% 21,1% 

Total 

N 7 8 11 9 3 38 

% em 

Retorno 

Profissional 

18,4% 21,1% 28,9% 23,7% 7,9% 100,0% 

% em 

Escolaridade 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Qui-Quadrado (p) 0,532 

 

Estadiamento 

Total 
I II III 

Sem 

Resposta 

Retorno 

Profissional 

Sim 

N 19 8 2 1 30 

% em Retorno Profissional 63,3% 26,7% 6,7% 3,3% 100,0% 

% em Estadiamento 90,5% 61,5% 66,7% 100,0% 78,9% 

Não 

N 2 5 1 0 8 

% em Retorno Profissional 25,0% 62,5% 12,5% 0,0% 100,0% 

% em Estadiamento 9,5% 38,5% 33,3% 0,0% 21,1% 

Total 

N 21 13 3 1 38 

% em Retorno Profissional 55,3% 34,2% 7,9% 2,6% 100,0% 

% em Estadio 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Qui-Quadrado (p) 0,205 
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Tabela V – Modalidades Terapêuticas Realizadas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Frequência 

(n) 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

Válida (%) 

Percentagem 

Cumulativa 

(%) 

Quimioterapia 

Neoadjuvante 

Sim 9 23,7 23,7 23,7 

Não 29 76,3 76,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Quimioterapia 
Adjuvante 

Sim 15 39,5 39,5 39,5 

Não 23 60,5 60,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Radioterapia 

Sim 30 78,9 78,9 78,9 

Não 8 21,1 21,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Cirurgia Conservadora 

Sim 24 63,2 63,2 63,2 

Não 14 36,8 36,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Mastectomia Total 

Sim 14 36,8 36,8 36,8 

Não 24 63,2 63,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Esvaziamento Axilar 

Sim 11 28,9 28,9 28,9 

Não 27 71,1 71,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Inibidores Aromatase 

Sim 15 39,5 39,5 39,5 

Não 23 60,5 60,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Tamoxifeno 

Sim 20 52,6 52,6 52,6 

Não 18 47,4 47,4 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Trastuzumab 

Sim 7 18,4 18,4 18,4 

Não 31 81,6 81,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
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Tabela VI – Associação entre Retorno Profissional e Realização de Quimioterapia 

 

 

 
Quimioterapia 

Total 

Qui-

Quadrado 

(p) Não Sim 

Retorno 

Profissional 

Sim 

N 16 14 30 

0,039 

% em Retorno Profissional 53,3% 46,7% 100,0% 

% em Quimioterapia 94,1% 66,7% 78,9% 

Não 

N 1 7 8 

% em Retorno Profissional 12,5% 87,5% 100,0% 

% em Quimioterapia 5,9% 33,3% 21,1% 

Total 

N 17 21 38 

% em Retorno Profissional 44,7% 55,3% 100,0% 

% em Quimioterapia 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

 

Tabela VII – Associação entre Retorno Profissional e Realização de Esvaziamento Axilar 

 

 
Esvaziamento Axilar 

Total 

Qui-
Quadrado 

(p) Sim Não 

Retorno 

Profissional 

Sim 

N 6 24 30 

0,019 

% em Retorno Profissional 20,0% 80,0% 100,0% 

% em Esvaziamento Axilar 54,5% 88,9% 78,9% 

Não 

N 5 3 8 

% em Retorno Profissional 62,5% 37,5% 100,0% 

% em Esvaziamento Axilar 45,5% 11,1% 21,1% 

Total 

N 11 27 38 

% em Retorno Profissional 28,9% 71,1% 100,0% 

% em Esvaziamento Axilar 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabela VIII – Efeitos Secundários Persistentes ou Tardios do Tratamento 

 

 

 
Frequência 

(n) 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

Válida (%) 

Percentagem 

Cumulativa (%) 

Parestesias 

Sim 17 44,7 44,7 44,7 

Não 21 55,3 55,3 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Sintomas 
Depressivos 

Sim 6 15,8 15,8 15,8 

Não 27 71,1 71,1 86,8 

Sem Resposta 5 13,2 13,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Ansiedade 

Sim 13 34,2 34,2 34,2 

Não 20 52,6 52,6 86,8 

Sem Resposta 5 13,2 13,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Autoimagem 
Negativa 

Sim 4 10,5 10,5 10,5 

Não 29 76,3 76,3 86,8 

Sem Resposta 5 13,2 13,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Alterações 
Cognitivas 

Sim 18 47,4 47,4 47,4 

Não 20 52,6 52,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Sintomas 
Vasomotores 

Sim 20 52,6 52,6 52,6 

Não 13 34,2 34,2 86,8 

Sem Resposta 5 13,2 13,2 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Linfedema 

Sim 5 13,2 13,2 13,2 

Não 33 86,8 86,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Dor no Braço 

Sim 18 47,4 47,4 47,4 

Não 20 52,6 52,6 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Dor no Local 
Operado 

Sim 11 28,9 28,9 28,9 

Não 27 71,1 71,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Dor Muscular 

Sim 19 50,0 50,0 50,0 

Não 19 50,0 50,0 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Dor Articular 

Sim 23 60,5 60,5 60,5 

Não 15 39,5 39,5 100,0 

Total 38 100,0 100,0  
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Fadiga 

Sim 16 42,1 42,1 42,1 

Não 22 57,9 57,9 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

Outros 

Sim 2 5,3 5,3 5,3 

Não 36 94,7 94,7 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

 
 

Tabela IX – Associação entre o Retorno Profissional e Fadiga Crónica 

 

 

Fadiga 

Total 

Qui-

Quadrado 

(p) 
Sim Não 

Retorno 

Profissional 

Sim 

N 10 20 30 

0,034 

% em Retorno Profissional 33,3% 66,7% 100,0% 

% em Fadiga 62,5% 90,9% 78,9% 

Não 

N 6 2 8 

% em Retorno Profissional 75,0% 25,0% 100,0% 

% na Fadiga 37,5% 9,1% 21,1% 

Total 

N 16 22 38 

% em Retorno Profissional 42,1% 57,9% 100,0% 

% na Fadiga 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 

Tabela X – Associação entre o Retorno Profissional e Desenvolvimento de Linfedema 

 

 

Linfedema 

Total 

Qui-

Quadrado 

(p) 
Sim Não 

Retorno 

Profissional 

Sim 

N 2 28 30 

0,022 

% em Retorno Profissional 6,7% 93,3% 100,0% 

% em Linfedema 40,0% 84,8% 78,9% 

Não 

N 3 5 8 

% em Retorno Profissional 37,5% 62,5% 100,0% 

% em Linfedema 60,0% 15,2% 21,1% 

Total 

N 5 33 38 

% em Retorno Profissional 13,2% 86,8% 100,0% 

% em Linfedema 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabela XI – Associação entre Retorno Profissional e Grupos Profissionais 

 

 

Grupo Profissional 

Total 

Qui-

Quadra

do (p) 
Intelectual Intermédio Manual 

Retorno 

Profissional 

Sim 

N 9 11 10 30 

0,275 

% em 

Retorno 

Profissional 

30,0% 36,7% 33,3% 100,0% 

% em Grupo 

Profissional 
81,8% 91,7% 66,7% 78,9% 

Não 

N 2 1 5 8 

% em 

Retorno 

Profissional 

25,0% 12,5% 62,5% 100,0% 

% em Grupo 

Profissional 
18,2% 8,3% 33,3% 21,1% 

Total 

N 11 12 15 38 

% em 

Retorno 

Profissional 

28,9% 31,6% 39,5% 100,0% 

% em Grupo 

Profissional 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Tabela XII – Retorno à Atividade Profissional Após Conclusão do Tratamento 

 
 

 

 

 
Frequência 

(n) 

Percentagem 

(%) 

Percentagem 

Válida (%) 

Percentagem 

Cumulativa 

(%) 

Retornou 

ao 

Trabalho 

Sim 

Após 

Suspensão 
24 63,2 63,2 63,2 

Sem 

Suspensão 
6 15,7 15,7 78,9 

Não 8 21,1 21,1 100,0 

Total 38 100,0 100,0  



31 
 

Tabela XIII – Associação entre Retorno Profissional e Necessidades Financeiras 

 

 

Necessidades 

Financeiras Total 

Qui-

Quadrado 

(p) Sim Não 

Retorno 

Profissional 

Sim 

N 19 11 30 

0,001 

% em Retorno Profissional 63,3% 36,7% 100,0% 

% em Necessidades 

Financeiras 
100,0% 57,9% 78,9% 

Não 

N 0 8 8 

% em Retorno Profissional 0,0% 100% 100,0% 

% em Necessidades 

Financeiras 
0,0% 42,1% 21,1% 

Total 

N 19 19 38 

% em Retorno Profissional 50,0% 50,0% 100,0% 

% em Necessidades 

Financeiras 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

Tabela XIV – Associação do Retorno Profissional e o Gosto Pela Profissão 

 

 

 

Gosto Pela Profissão 

Total 

Qui-

Quadrado 

(p) 
Sim Não 

Retorno 

Profissional 

Sim 

N 12 18 30 

0,031 

% em Retorno Profissional 40,0% 60,0% 100,0% 

% em Gosto Pela Profissão 100,0% 69,2% 78,9% 

Não 

N 0 8 8 

% em Retorno Profissional 0,0% 100,0% 100,0% 

% em Gosto Pela Profissão 0,0% 30,8% 21,1% 

Total 

N 12 26 38 

% em Retorno Profissional 31,6% 68,4% 100,0% 

% em Gosto Pela Profissão 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabela XV – Associação entre Retorno Profissional e Gosto Por Trabalhar 

 

 

 
Gosto Por Trabalhar 

Total 
Qui-

Quadrado (p) Sim Não 

Retorno 

Profissional 

Sim 

N 22 8 30 

0,002 

% em Retorno 

Profissional 
73,3% 26,7% 100,0% 

% em Gosto Por 

Trabalhar 
95,7% 53,3% 78,9% 

Não 

N 1 7 8 

% em Retorno 

Profissional 
12,5% 87,5% 100,0% 

% em Gosto Por 

Trabalhar 
4,3% 46,7% 21,1% 

Total 

N 23 15 38 

% em Retorno 

Profissional 
60,5% 39,5% 100,0% 

% em Gosto Por 

Trabalhar 
100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
 

Tabela XVI – Mudança nas Condições da Atividade Profissional 

 

 
Frequência 

(n) 
Percentagem (%) 

Percentagem 

Válida (%) 

Percentagem 

Cumulativa (%) 

Redução do 

Horário 

Sim 4 13,3 13,3 13,3 

Não 26 86,7 86,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Mudança do 
Tipo de 

Trabalho 

Sim 7 23,3 23,3 23,3 

Não 23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabela XVII – Associação entre Retorno Profissional e Limitação Física 

 

 

Limitação Física 

Total 

Qui-

Quadrado 

(p) 
Sim Não 

Retorno 

Profissional 

Sim 

N 0 30 30 

0,000 

% em Retorno Profissional 0,0% 100,0% 100,0% 

% em Limitação Física 0,0% 88,2% 78,9% 

Não 

N 4 4 8 

% em Retorno Profissional 50,0% 50,0% 100,0% 

% em Limitação Física 100,0% 11,8% 21,1% 

Total 

N 4 34 38 

% em Retorno Profissional 10,5% 89,5% 100,0% 

% em Limitação Física 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 

Tabela XVIII – Tempo Decorrido até ao Retorno Profissional após Conclusão do Tratamento (em 

meses) (parte 1) 

 

N 
Mulheres com Retorno Profissional Após Suspensão 24 

Em falta 0 

Média 8,750 

Mediana 5,500 

Desvio Padrão 7,8685 

Mínimo ,5 

Máximo 24,0 
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Tabela XIX – Tempo Decorrido até ao Retorno Profissional após Conclusão do Tratamento (em 

meses) (parte 2) 

 

 
 

Tabela XX – Associação entre o Tempo de Retorno Profissional e a Realização de Quimioterapia, a 

Realização de Esvaziamento Axilar e o Estado Civil 
 

 

  

Tempo de Retorno Profissional (meses) 

N Média 
Desvio 

Padrão 

Erro Padrão 

da Média 
T- Teste 

 

Quimioterapia 
Não 16 4,594 5,8969 1,4742 

0,072 
Sim 14 9,750 9,0782 2,4262 

Esvaziamento 
Axilar 

Não 24 6,375 6,8940 1,4072 
0,393 

Sim 6 9,500 11,4149 4,6601 

Estado Civil 

Casada/Com 

Companheiro 
26 7,500 8,3283 1,6333 

0,384 
Solteira/Divorciada/

Viúva 
4 3,750 1,7078 0,8539 

 
 

  

 Frequência (n) Percentagem (%) 
Percentagem 

Válida (%) 

Percentagem 

Cumulativa (%) 

Tempo de 

Retorno 

Profissional 

(meses) 

,5 2 8,3 8,3 8,3 

1,0 2 8,3 8,3 16,7 

2,0 2 8,3 8,3 25,0 

3,0 3 12,5 12,5 37,5 

4,0 2 8,3 8,3 45,8 

5,0 1 4,2 4,2 50,0 

6,0 1 4,2 4,2 54,2 

9,0 1 4,2 4,2 58,3 

11,0 2 8,3 8,3 66,7 

12,0 3 12,5 12,5 79,2 

18,0 2 8,3 8,3 87,5 

24,0 3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0  
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