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Guia para
Sobreviventes
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EDITORIAL

Reaprender
a Viver
A Sociedade Portuguesa de Senologia (SPS) chamou a si a missão de
estar ao lado das mulheres em todo o seu caminho desde o diagnóstico de cancro da mama até ao tratamento e à cura. Neste contexto, o apoio às sobreviventes afigura-se da máxima importância,
pelo que a SPS lançou, em outubro de 2021, uma campanha de informação sobre como viver depois do cancro da mama, incentivando
a aproveitarem a vida ao máximo, não deixando que a doença que
venceram as condicione e defina.
É neste contexto que se inscreve o guia que agora tem em mãos,
pensado com o intuito de ser uma ferramenta útil para que cada
sobrevivente possa conquistar a sua qualidade de vida, através de
uma abordagem focada em quatro eixos fundamentais para uma
vida saudável e em pleno: nutrição, exercício físico, sexualidade e relaxamento/saúde mental.
Há muito que a SPS tinha a ambição de criar algo em prol da qualidade de vida das sobreviventes de cancro da mama, porque todos
os que fazem parte da sociedade estão diretamente envolvidos no
acompanhamento destas doentes e conhecem, de uma forma muito
próxima, as suas necessidades e os desejos para reencontrar a motivação e a alegria após a doença.
E como quem sobrevive tem de ser ajudado e sentir-se apoiado, este
guia conta com os conselhos práticos de quatro especialistas, bem
como com dois testemunhos de mulheres que venceram a doença
e que mostram, na primeira pessoa, que é possível viver depois do
cancro da mama.
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“Viver depois do
Cancro da Mama”
é a primeira
campanha de
sensibilização
da Sociedade
Portuguesa de
Senologia (SPS)
focada inteiramente
nas necessidades,
cuidados e
sensibilidades
na vida de quem
sobreviveu a esta
doença.
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O que é o Cancro da Mama
O cancro da mama é um cancro que se forma nos tecidos
da mama - geralmente nos ductos (tubos que transportam
o leite para o mamilo) ou nos lóbulos (glândulas que
produzem leite). Ocorre tanto em mulheres como em
homens, embora o cancro da mama masculino seja raro.
(Fonte: ESMO Breast Cancer Guide for Patients)

EM PORTUGAL
anualmente, são detetados cerca de

7.000 novos casos
de cancro da mama e

1.800 mulheres
morrem com esta doença.

Fonte: Liga Portuguesa Contra o Cancro
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Quais são os diferentes tipos
de cancro da mama?
O CANCRO DA MAMA PODE SER CLASSIFICADO COMO NÃO
INVASIVO OU INVASIVO
Cancro da mama não-invasivo
(in situ)

Cancro não invasivo ou “in situ” significa que o cancro está localizado à região mais superficial do tecido e não
tem capacidade de se estender para
os tecidos circundantes.
Conforme o tecido onde surge, pode
ser:
> Carcinoma Ductal In Situ se originado nos ductos (deve ser considerado
uma lesão a necessitar de tratamento
dirigido);

Cancro da mama invasivo

Cancro invasivo é o nome de uma lesão que se estende ao longo de toda a
parede dos ductos (carcinoma ductal
invasivo) ou dos lóbulos (carcinoma
lobular invasivo). Pode ser ainda classificado em subtipos, de acordo com
a sua histologia (aspeto das células
ao microscópio): existem por exemplo,
os tumores tubulares, mucinosos, medulares e papilares, que são subtipos
mais raros de cancro da mama.

> Carcinoma Lobular In Situ (ou neoplasia lobular) quando existem alterações nas células dos lóbulos, indicando um risco acrescido de desenvolver
cancro da mama no futuro. A neoplasia lobular não é um verdadeiro cancro da mama e, embora exija exames
regulares, na maioria dos casos não
evolui para cancro da mama.

Não existe
apenas um
tipo de cancro
da mama,
mas vários,
de acordo com
a localização,
a extensão e
a sua biologia.

Carcinoma
Lobular In Situ
Carcinoma
Lobular invasivo

Carcinoma
Ductal In Situ
Carcinoma
Ductal invasivo
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PODE IGUALMENTE SER
CARACTERIZADO DE ACORDO
COM A SUA BIOLOGIA
O CANCRO DA MAMA TAMBÉM PODE SER CLASSIFICADO
DE ACORDO COM A EXTENSÃO DA DOENÇA
Cancro da mama precoce

O cancro da mama é descrito como
precoce (ou em estádio inicial) se
apenas estiver confinado à mama ou
aos gânglios linfáticos da axila. Estes
cancros são, normalmente, operáveis
e o tratamento inicial consiste numa
cirurgia para remover o tumor, embora muitas doentes também tenham
de fazer tratamento antes da cirurgia
(chamado tratamento neoadjuvante
– pré-operatório).

Cancro da mama localmente
avançado

Diz-se que o cancro da mama é localmente avançado se o tumor se tiver
espalhado da mama para os tecidos
(pele ou músculo) ou gânglios linfáticos próximos (estádio IIB a III). Na grande maioria dos casos, a abordagem a
este tipo de cancro começa com tratamento sistémico (de que são exemplo a quimioterapia e o tratamento
hormonal).

Dependendo do grau de propagação,
os tumores localmente avançados podem ser operáveis ou inoperáveis. Mesmo quando são inicialmente inoperáveis, podem diminuir de tamanho após o
tratamento sistémico e a cirurgia poderá ser realizada mais tarde.

Cancro da mama metastático

O cancro da mama é descrito como
metastático (ou metastizado) quando
se espalhou para outras partes do corpo, tais como os ossos, o fígado ou os
pulmões (estádio IV). Os tumores que
surgem nesses locais distantes têm
o nome de “metástases”. O cancro da
mama metastático não é normalmente
curável, mas é tratável.

Cancro da mama avançado

O cancro da mama avançado é um
termo genérico utilizado para descrever
tanto o cancro da mama inoperável localmente avançado como o cancro da
mama metastático.
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O crescimento de alguns tumores é estimulado pelas hormonas, e a principal
hormona feminina envolvida neste processo é o estrogénio. Antes de efetuar
qualquer tratamento é importante descobrir se um tumor é positivo ou negativo para recetores de estrogénio (ER) ou
recetores de progesterona (PgR), uma
vez que tumores com um elevado nível de recetores hormonais podem ser
tratados com medicamentos que reduzem a quantidade de hormona que
chega ao tumor.
O HER2 é outro recetor que está envolvido no crescimento de células e está
presente em cerca de 20% dos cancros
da mama. Os tumores que têm um elevado nível de HER2 (HER2 positivos, ou
HER2+) podem ser tratados com medicamentos anti-HER2.
Os tumores que não expressam recetores de estrogénio, nem recetores de
progesterona, nem recetores HER2 são
descritos como tumores “triplo negativo”.
(Fonte: ESMO Breast Cancer Guide for Patients)
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E DEPOIS DO CANCRO DA MAMA

Carla Andrino
Lutar até à VIDA
Para haver um “depois”
tem de haver um
“durante” — fase de
crucial importância neste
processo. A SAÚDE não é
só a ausência de doença
física. Como há muito
é defendido pela OMS
(Organização Mundial
da Saúde), a saúde é,
também, a presença de
momentos prazerosos
e de qualidade de VIDA,
saúde mental. O meu
diagnóstico só ditou
“doença física”. A outra,
a psicológica e emocional,
estava saudável e
socorri-me dela para
enfrentar os desafios que
se adivinhavam. O tumor
tinha uma palavra a dizer.
Eu também. Como desistir
não foi opção, lutei até à
VIDA.

ASSISTA AO TESTEMUNHO
DE CARLA ANDRINO

6

SOBREVIVENTES | GUIA CANCRO DA MAMA

E DEPOIS DO CANCRO DA MAMA

Joana Cruz
Valorizar o bom da VIDA
Nunca tive medo. Os dias passaram, e o dia do veredicto
chegou para me dizer “está curada”. Desde então vivo
como felizmente vivi ao longo de todo o processo, na
verdade: bem disposta, cheia de energia, com vontade de
fazer tudo o que ficou adiado e mais alguma coisa.

ASSISTA AO TESTEMUNHO
DE JOANA CRUZ

Eu desde o início que
tinha decidido que
ia passar sempre
bem, o melhor
possível. Voltei
a trabalhar com
a mesma alegria
de sempre, tento
respeitar os meus
tempos, as minhas
vontades. E acima
de tudo tratar-me
bem, continuar com
projetos, e valorizar
tanta coisa boa que
temos na nossa
VIDA.
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CUIDADOS A TER

Nutrição

Uma alimentação saudável é fulcral para que o
crescimento, desenvolvimento e manutenção do
organismo humano decorram de forma adequada.
A mesma recomendação é dirigida aos sobreviventes
de cancro.

Os especialistas convergem na identificação
de benefícios associados a uma alimentação
equilibrada, a uma vida fisicamente ativa e à
manutenção de um peso adequado no que
toca às sobreviventes de cancro da mama.
São benefícios desde logo relacionados com
os tratamentos, nomeadamente na diminuição de efeitos adversos como a fadiga ou a
dor, mas também no atenuar de efeitos mais
tardios, de que são exemplo a doença cardiovascular e as disfunções imunitárias. Mas,
prendem-se igualmente com a redução da
mortalidade, a prevenção das recidivas e a
duração da sobrevida (isto é, os anos que se
vivem após o tratamento e cura do cancro).

Apesar da importância
de um aporte nutricional
equilibrado, não tome
suplementos vitamínicos
ou minerais sem prescrição
médica.

No fundo, o que está em causa é uma melhor qualidade de vida e, para isso,
há seis verbos a reter:

>TER uma alimentação completa, variada e equilibrada. O que significa ingerir

maioritariamente alimentos de origem vegetal e procurar que os de origem
animal ocupem apenas um terço do prato.

>TOMAR sempre o pequeno-almoço, pois ajuda a carregar baterias para o
resto do dia. Inclua produtos lácteos, pão ou cereais e fruta.

>FAZER cinco a seis refeições diárias, evitando estar mais de 3h30m sem co-

mer. Desta forma, controla melhor o apetite ao longo do dia e previne as
“tentações”.

>AUMENTAR o consumo de fruta e hortícolas. A regra é cinco porções por dia:
na prática, a cada refeição deve incluir legumes e/ou fruta, mas na “versão
original”, isto é, sem ser sob a forma de sumo ou de suplementos nutricionais.

>COMEÇAR as refeições principais com sopa. Já é uma forma de incluir hor-

tícolas, que ajudam a melhorar o trânsito intestinal. Além disso, a sopa é saciante, fazendo com que fique com a sensação de estar “cheia” mais cedo.
Tem ainda benefícios ao nível do colesterol e da glicemia.

>COMER calmamente e mastigar bem os alimentos. É uma boa forma de

controlar a quantidade de alimentos que se comem a cada refeição, ao
mesmo tempo que facilita a digestão.
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Os alimentos certos
> Mantenha um peso saudável. Isto
significa que deve ser adequado à sua
altura. Evite ganhar peso, mas esteja
atenta a perdas ponderais involuntárias.

> Limite ou não consuma alimentos
processados, do tipo fast food, pois
contêm excesso de gordura, sal e açúcares simples.

> Prefira uma dieta rica em cereais
completos com fibra (integrais), em
vegetais, frutos e leguminosas: pelo
menos, cinco porções por dia, o equivalente a 400 gramas no total.

> Reduza a ingestão de carnes vermelhas e de carnes processadas, fumadas e salgadas, de que são exemplo
as salsichas e os enchidos. Estes alimentos não devem ultrapassar os 300
a 350 gramas por semana.

> Consuma pelo menos 30 gramas de
fibra por dia.
> Consuma frutos secos oleaginosos
com regularidade: estes alimentos
aparentam reduzir o risco de morte
por cancro.

> Evite as bebidas açucaradas, como
os refrigerantes, e alcoólicas, substituindo por água e bebidas não açucaradas.

PAULA RAVASCO

Médica especialista em Imuno-hemoterapia
e em Nutrição Clinica; Professora de Medicina,
Nutrição e Investigação na Universidade
Católica Portuguesa

Qualidade de vida
“Um estudo atualmente a
decorrer na Universidade

de Maastricht mostrou os

resultados da intervenção
nestas recomendações:

melhoria da qualidade de

vida; impacto significativo

nas variáveis de atividades
de vida diária e também

durante os tratamentos;

melhor capacidade funcional

e resistência física; tendência
de influência positiva em

parâmetros que medem a

tolerância aos tratamentos

ou recuperação dos mesmos
quando terminam.”
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CUIDADOS A TER

Exercício

A implementação do exercício físico, desde o diagnóstico
de cancro da mama, e a sua continuidade durante e após os
tratamentos, contribui positivamente para a melhoria do
estado de saúde e qualidade de vida do doente.

A prática regular de exercício físico, além
de fortalecer o sistema imunológico e prevenir variadas doenças, é um ótimo aliado
na promoção do bem-estar, diminuição do
stress e combate à ansiedade. No caso dos
doentes oncológicos em recuperação, os
benefícios podem ser ainda mais significativos e importantes.
Apesar de o tratamento do cancro da
mama consistir em várias modalidades terapêuticas, estes processos podem provocar reações adversas com consequências
físicas, emocionais e psicológicas. Assim
sendo, existe uma forte evidência de que,
após os tratamentos, a promoção da atividade física é fundamental para a reabilitação da doente.
O domínio da funcionalidade física, a aptidão cardiorrespiratória, a força muscular,
a composição corporal, o bem-estar e o
alívio dos sintomas de fadiga, ansiedade
e depressão são algumas das vantagens
identificadas.

A propósito, o professor Pedro Antunes deixa alguns conselhos para retomar
a atividade física na fase de vigilância após os tratamentos, nomeadamente
com vista a promover a mobilidade do membro superior, pois constitui um
dos fatores limitativos da capacidade funcional:
> Os exercícios de mobilidade e alongamento, que visam melhorar a
amplitude articular, devem ser começados assim que possível após a cicatrização das feridas cirúrgicas. Devem ser praticados duas a quatro vezes por semana, dependendo da extensão da lesão: devem ser moderados,
para evitar o risco de abrir a ferida e de consequente infeção.
> Numa segunda fase, devem ser praticados exercícios de treino resistido ou de força muscular. Trata-se de trabalho contra uma carga externa,
na prática com recurso a halteres ou elásticos. Importa, contudo, que sejam
feitos progressivamente e com uma carga baixa e gradual, mas a evidência mostra que são seguros.
> Estes exercícios devem ser acompanhados com treino aeróbico, até porque se sabe que, nos tumores humorais, o controlo do peso é fundamental:
assim, é preciso caminhar, andar de bicicleta ou nadar.
> As guidelines para a população geral adulta são as mesmas para os
doentes oncológicos: 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana ou 75 minutos se for de maior intensidade; acrescendo duas sessões
de treino resistido.
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30
min

PEDRO ANTUNES

Doutorando em Ciências do Desporto da UBI
e bolseiro FCT

Uma mão cheia
de benefícios
“Se estivermos a falar da
fase de vigilância após

o tratamento, o objetivo

principal passa por mitigar
alguns dos sintomas desse

tratamento, seja quimioterapia,

radioterapia, cirurgia ou terapia
endócrina. Além de ajudar no

Mas há algumas recomendações a
ter em conta:
> A doente deve ser acompanhada por
uma equipa multidisciplinar, incluindo de medicina física e reabilitação,
de modo a avaliar, por exemplo, o
funcionamento do braço do lado em
que incidiram os tratamentos.

> No primeiro ano após o tratamento,
não realizar atividades ao ar livre durante os períodos com maior incidência de radiação.
> Nadar, sim, mas, entre os primeiros
seis meses e o primeiro ano, evitar
meios aquáticos públicos por risco de
infeção da pele.
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controlo do peso, o exercício

físico parece estar associado
ao controlo da fadiga e dos

sintomas da depressão, além
de melhorar a capacidade

cardiorrespiratória. E, n caso
do cancro da mama, parece

diminuir o risco de recidiva.”
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CUIDADOS A TER

Sexualidade

Quando se fala de uma situação de cancro da mama, falar da mulher,
da sua sexualidade, da sua intimidade relacional com o parceiro ou
parceira, vai para além da doença, e reflete muito daquilo que vem da
vida anterior ao diagnóstico. É muito importante para quem tem um par
que possa partilhar os medos e receios relativamente à situação que
vai ser vivida. Naturalmente a sexualidade e a líbido transformam-se,
mas a intimidade não é só o ato sexual em si, é muito mais do que isso.

A perceção da sexualidade da mulher pode ser alterada ao
longo do seu percurso enquanto sobrevivente do cancro
da mama. O impacto psicológico sentido no momento do
diagnóstico e que se prolonga durante os tratamentos pode
manter-se mesmo depois da cura. O espelho mostra um novo
corpo, muitas vezes com a cicatriz a fazer recordar a doença
e reavivar os receios. O/a parceiro/a, mesmo tendo estado
sempre ao lado da mulher, pode sentir-se hesitante quanto
ao tempo certo para o retomar da intimidade. Mas esta é,
segundo a sexóloga Marta Crawford, uma oportunidade para
que a mulher, individualmente, e o casal, como um todo,
vivam uma nova sexualidade.

>Desmistifique. Não centre a sexualidade na forma das

mamas. A intimidade sexual com um parceiro ou uma parceira é muito mais do que isso. Pode haver uma fase de negação do corpo, mas perceba e interiorize que é só mais
uma marca de guerra. E que tem direito a ser bem tratada
pelo/a parceiro/a face a este novo corpo.

>Peça ajuda. Se tiver dificuldade em aceitar o novo corpo,

peça ajuda psicológica, se estiver sozinha, ou faça terapia
de casal, se tiver parceiro ou parceira.

>Dialogue. O/a parceiro/a deve estar atento/a às neces-

sidades, sem forçar. É natural uma certa preocupação, que
haja dúvidas sobre se é o tempo certo para procurar intimidade. Mas só o diálogo consegue desmitificar os medos,
as reservas. Porque o que não é falado transforma-se no
“elefante branco no sofá”. O/a parceiro/a tem de ouvir a
mulher, de modo a perceber quais são os seus receios, as
suas preocupações. Não pressionar é fundamental, porque
o sexo não convive com a pressão. O tempo de recuperação
do corpo é diferente da recuperação da cabeça, da vontade e dos desejos.

E, porque acredita nesta oportunidade, deixa alguns conselhos
para que a mulher aprenda a conviver com o seu novo corpo:

>Observe-se! Comece a tocar-se, não tenha medo de

olhar o seu corpo. Ganhe uma nova consciência da sua
mama: não a negue, seja uma prótese, seja uma cicatriz de
cirurgia. Pense que é uma mulher com personalidade: o primeiro passo é saber que não é menos do que, mas, antes,
muito mais do que.
12
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>Dar tempo. O retomar da atividade sexual tem tanto de físico como de emocio-

nal. Consoante o tipo de intervenção a que foi sujeita, a mulher pode ter menos
energia e menos líbido. O corpo recupera mais rapidamente do que a cabeça,
além de que os tempos são diferentes para cada mulher. É preciso perceber se,
em termos hormonais, está tudo bem. Se, por exemplo, a questão for falta de lubrificação, existem produtos à base de água e outras soluções que o ginecologista
pode prescrever para que haja penetração sem dor. Mas o sexo não é penetração. E a melhor forma é irem devagar. É possível ter uma satisfação imensa com
o/a parceiro/a numa atividade que implique partilha do corpo, contacto de pele.
O bem-estar é fundamental para a sexualidade e também para reabilitar toda a
dor pela qual a mulher passou. O resultado pode ser uma sexualidade muito mais
importante.

MARTA CRAWFORD
Psicoterapeuta, terapeuta familiar
e sistémica, sexóloga

Abraçar o novo
corpo
“Se tivesse de definir numa
só palavra a sexualidade

depois do cancro da mama

diria oportunidade. Quando
ocorre algo dramático

como o diagnóstico de

cancro da mama, e depois
de lhe sobreviver, é uma

oportunidade para vivermos
de forma mais feliz a nossa
intimidade sexual. Mais do
que pensar que se perdeu
algo, é perceber que esta

situação pode ser o melhor

para querer tudo, para uma
melhor sexualidade.”
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CUIDADOS A TER

Relaxamento

No caso de diagnóstico de cancro da
mama, a prática consistente de meditação
permite-nos ver as situações de um outro
prisma. Não podemos mudá-las, mas
podemos encará-las de outra forma.

A meditação é, no entender da terapeuta
Ângela Feiteira, a melhor forma de uma
sobrevivente de cancro da mama viver
tranquilamente a situação. Isto porque
qualquer relaxamento mais físico é útil
apenas no momento em que acontece (como dormir ou fazer uma massagem...), mas, se a forma de ver a vida não
mudar, o efeito passa em pouco tempo.
Se a vida, por si só, já apresenta uma lista interminável de pequenos a grandes
stresses, a notícia de um diagnóstico de
cancro da mama não ajuda a melhorar
a situação. O que resulta em níveis cronicamente elevados de hormonas de
stress. Mais do que o stress físico (traumatismos) ou do que o stress químico
(o que ingerimos), é o stress emocional
(pensamentos) que mais danos provoca no nosso corpo e, como consequência, na nossa vida.
A meditação, mais do que uma simples
prática de relaxamento, é uma comprovada técnica que ajuda a modificar o
foco da nossa atenção, altera o estado

da nossa consciência e ajuda a reescrever os nossos hábitos, atitudes e outros
indesejados “programas automáticos”
que correm na nossa mente, permitindo-nos criar a vida que queremos viver! Não
podemos alterar o que nos acontece na
vida, mas podemos alterar a nossa resposta a esses eventos. Estudos mostram
que a nossa forma de ver a vida modifica
os nossos genes e, logo, a nossa saúde.
Existem, na internet, meditações disponíveis para todos os gostos. Meditações
guiadas, com ou sem música, ou outras. A mais simples, acessível a todos,
é a que utiliza a respiração como ferramenta. Estarmos atentos ao fluxo de ar
que inspiramos e expiramos é a forma
mais simples de nos mantermos atentos ao momento presente, eliminando
a necessidade constante de analisar
tudo o que se passa à nossa volta. À
medida que vamos aperfeiçoando a
nossa capacidade de estarmos (realmente) presentes em cada instante,
maior será a nossa capacidade para
criarmos a vida que desejamos.
14

ÂNGELA FEITEIRA
Terapeuta de Reiki
e professora de Yoga

Focar
a atenção
“A meditação expande
a nossa consciência,

aperfeiçoa o sistema
nervoso e o intelecto.

Quando a consistência na
prática da meditação é

mantida, deixa de ser uma

prática, torna-se uma forma
de vida e uma expressão
de quem somos. Existe

uma lei da natureza que diz
que ‘aquilo em que mais

consistentemente colocamos
a nossa atenção, cresce’!

Em que é que vamos colocar
a nossa atenção hoje?”
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CONSULTE
mindfulness.web.ua.pt

instagram.com/selfcare.patricia

instagram.com/cancro_e_inspiracao
oncomove.pt

Viva o
presente e
aceite o seu
percurso
de vida.

youtube.com/channel/UC6stWAfp7GTUpKpaTVQN1fg

Rodeie-se
de pessoas
positivas
e com boa
energia.

WWW
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Com o apoio
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