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Resumo 
 

Objetivo: O objetivo deste estudo foi identificar a manifestação de fatores clínicos, laborais e 

funcionais e sua associação com o retorno ao trabalho de mulheres brasileiras sobreviventes ao 

câncer de mama. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa que 

incluiu 62 mulheres sobreviventes do câncer de mama que completaram os tratamentos com 

intenção de cura para a doença. Foram avaliados os aspectos sóciodemográficos, laborais e 

clínico cirúrgicos por meio de uma ficha clínica, a funcionalidade por meio do WHODAS; e a 

disfunção física pelo questionário de disfunção do braço, ombro e mão (DASH). Os dados foram 

analisados no Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 20.0. A normalidade dos 

dados foi testada por meio do teste Shapiro-Wilk. A análise descritiva dos dados foi realizada por 

meio de média e desvio padrão (dados com distribuição paramétrica), mediana e interquartil 

(dados não-paramétricos), as variáveis categóricas foram representadas por meio de frequência 

simples e relativa. Quanto aos testes inferenciais, foram utilizados o teste U de Mann-Whitney, e 

a regressão logística. Adotou-se nível de significância de 0,05. Resultados/Discussões: A média 

de idade das mulheres do presente estudo foi de 51,40 anos (±8,18) e o IMC médio de 

27,66kg/m2 (±6,35). Entre as mulheres, 60% eram casadas, 56% tinham ensino fundamental ou 

médio, em 74% dos casos eram caucasianas. Em 48% das vezes, o principal provedor financeiro 

foram o marido ou os pais, 42% das mulheres eram de baixa renda (R$ 937,00 a R$ 2811,00). 

Previamente ao câncer de mama,18% tinham dois vínculos empregatícios, após o câncer de 

mama, não foi possível manter os dois vínculos. As mulheres levaram em torno 16 meses 

(±15,21) para retornar ao trabalho. As mulheres que não retornaram ao trabalho estavam 

afastadas há 41 meses (±34,58). No que diz respeito à categoria ocupacional, antes do diagnóstico 

da doença, 47% eram trabalhadoras manuais, 52% eram não-manuais e 1,6% tinha dois vínculos, 

um em cada categoria ocupacional para complemento de renda. Após o tratamento para o câncer 

de mama, as trabalhadoras manuais corresponderam a 18%, as não-manuais a 26%, enquanto 

56,5% delas não conseguiram retornar por estarem desempregadas, aposentadas ou em perícia 

médica. A mastectomia radical modificada (OR= 4,96, 95% IC =1,36 a 18,10) e piores scores de 

funcionalidade dos membros superiores (OR = 0,95, 95% IC = 0,92 a 0,98) estiveram associadas 
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com o insucesso no retorno ao trabalho. As sobreviventes ao câncer de mama que não retornaram 

ao trabalho apresentaram maior incapacidade nas tarefas de autocuidado (p=0,009), 

relacionamento (p=0,011), atividade de vida diária (p<0,001) e no score total (p=0,001). O tempo 

de retorno ao trabalho levou em média 16 meses, maior que o encontrado em estudos prévios 

realizados na Suécia (JOHNSSON et al., 2009), França (FANTONI et al., 2010), Dinamarca 

(CARLSEN et al., 2014) e no Reino Unido (COOPER et al., 2013), os quais variaram entre 7 e 

10 meses. As cirurgias radicais da mama modificam o padrão de movimento da escápula 

homolateral à cirurgia (CROSBIE et al., 2010; SHAMLEY et al., 2007), além disso pode levar à 

sobrecarga do membro superior contralateral e ao quadro de dor nesta região (WENNMAN-

LARSEN et al., 2013; SHAMLEY et al., 2012), além de dificultar o retorno ao trabalho 

(WENNMAN-LARSEN et al., 2013). Em relação à funcionalidade humana, as atividades de vida 

diária, que envolvem o cuidado com o lar, com as pessoas próximas e a atividade remunerada, o 

relacionamento interpessoal envolvendo amigos, familiares e colegas de trabalho apresentaram 

índices de incapacidade similares a este estudo (GIARDINI et al., 2013).  A ressecção de 

linfonodos axilares também está associada com quadros de incapacidade nesta população, no 

entanto, não esteve associado com o desfecho de retorno ao trabalho no presente estudo 

(O’TOOLE et al., 2015).  O linfedema, diferentemente do que está descrito na literatura, não 

interferiu no retorno ao trabalho no presente estudo (AZARKISH et al., 2015). Os tratamentos 

adjuvantes, como quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia não influenciaram o retorno ao 

trabalho, resultado similar foi encontrado em um estudo com mulheres dinamarquesas 

(CARLSEN et al., 2014) e francesas sobreviventes ao câncer de mama (FANTONI et al., 2010). 

As mulheres brasileiras sobreviventes ao câncer de mama demoram mais tempo para retornar o 

trabalho em comparação às mulheres de outros países. Os fatores de risco associados ao não 

retorno ao trabalho estão associados com pior nível de funcionalidade dos membros superiores,  e 

com a cirurgia radical da mama. Este estudo contribuiu para a compreensão do processo de 

retorno ao trabalho entre as brasileiras sobreviventes ao câncer de mama, tal entendimento é 

fundamental para que se possa direcionar melhor os tratamentos e promover, desta forma, um 

retorno ao trabalho seguro e saudável. 
 


