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A notícia 

Você ou uma conhecida sua recebeu a te-
mida notícia: “Você está com um câncer de 
mama”! Mas a notícia veio assim, do nada? Para 
a grande maioria das mulheres esse diagnóstico 
vem sem sintomas e sem aviso. Talvez essa seja 
a razão de o diagnóstico de câncer de mama ser 
um dos momentos mais confusos e assustadores 
na vida de uma mulher. Tantas perguntas pas-
sam pela mente. 

Nesse momento, é natural pensar sobre as 
dores e o sofrimento. E pensar em Deus. Onde 
ele está? Por que ele permite que isso aconteça? 
O que ele está fazendo durante tudo isso? Neste 
livrete vamos olhar profundamente para a jor-
nada da mulher que enfrenta o câncer de mama. 
Vamos examinar as promessas de Deus e as coi-
sas que ele fez para ajudar você a enfrentar o 
medo do câncer. 

O início 

Será que Deus conhece o nosso corpo ou 
se importa com ele em questões relacionadas à 
saúde, como o câncer? Você poderá se perguntar 
sobre isso quando as consequências do seu diag-
nóstico aparecerem. No entanto, há muito 
tempo, Deus escolheu um jovem chamado Jere-
mias para dizer ao seu povo o que ele, Deus, 



 

 

pensava. E Deus investiu um longo período para 
prepará-lo para essa tarefa. Veja o que Deus diz 
no livro bíblico de Jeremias: 

“Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o 
conhecia; e, antes de você nascer, eu o consagrei e 
constituí profeta às nações” (Jr 1.5). 

Jeremias era uma pessoa especial com uma 
tarefa especial. Mas, será que Deus se preocupa 
com pessoas comuns como você e eu? A leitura 
a seguir mostra que, desde o início de nossa 
vida, Deus cuida com carinho de cada um de 
nós, porque cada pessoa ocupa um lugar espe-
cial em sua criação. 

No Salmo 139.13-16 nós lemos:  

“Tu criaste cada parte do meu corpo; tu me for-
maste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque 
deves ser temido.  Tudo o que fazes é maravilhoso, e 
eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus os-
sos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo 
formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em 
segredo, tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias 
que me deste para viver foram todos escritos no teu 
livro quando ainda nenhum deles existia.” 

Deus tem cuidado de você desde o mo-
mento em você foi concebida. Ele nutriu seu 
corpo e cuidou do seu coração, da sua mente e 
do seu espírito. 

Jesus disse: 



 

 

“Não se vendem dois pardais por uma moedinha? 
Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consen-
timento do Pai de vocês. E, quanto a vocês, até os ca-
belos da cabeça de vocês estão todos contados. Por-
tanto, não temam! Vocês valem bem mais do que mui-
tos pardais” (Mateus 10.29-31). 

O seu diagnóstico pode ter sido uma sur-
presa para você, mas nada surpreende Deus. E 
ele está ao seu lado para dar a você coragem, 
esperança e força para enfrentar o dia de hoje e 
todos os dias que virão. Ele providenciou conhe-
cimento médico, homens e mulheres habilidosos 
e atenciosos, doutores e enfermeiros para ajudar 
você nesse momento difícil da sua vida. Por 
causa dos avanços da medicina, as coisas mu-
daram; esse diagnóstico não precisa ser enca-
rado com tanto medo. 

Embora qualquer tipo de câncer possa po-
tencialmente apresentar uma ameaça à vida, a 
maioria das mulheres com câncer de mama des-
cobre que, com diagnóstico precoce e trata-
mento adequado, consegue levar uma vida rela-
tivamente normal. 

 

 

 

 



 

 

Se você não tem 
câncer de mama 

Se você, ou alguém a quem você ama ou 
conhece, não recebeu um diagnóstico de câncer 
de mama, você pode se sentir agradecida. Mas 
é importante estar atenta. Quanto mais cedo o 
câncer de mama for detectado, maior é a chance 
de cura. As mamografias são recomendadas para 
mulheres a partir dos 35 - 40 anos. Mulheres 
mais jovens, se tiverem história de câncer de 
mama na família, pelo lado materno (mãe, tia, 
avó, prima), podem passar por essa triagem 
também, se assim o desejarem. 

Como o câncer de mama 
é descoberto? 

Para a maioria das mulheres, a descoberta 
do câncer de mama é feita por profissionais da 
área médica após receberem os resultados anor-
mais de uma mamografia. Algumas mulheres de-
tectam um nódulo no seio. Outras poderão ter 
um sintoma de câncer de mama que se mani-
festa em alguma outra parte do corpo.  

Se uma mulher se enquadra em uma das 
situações citadas acima, normalmente uma bióp-
sia por punção é solicitada por seu médico. Nesse 
procedimento uma pequena agulha é inserida no 



 

 

nódulo, ou em outra anormalidade da mama, 
para extrair uma amostra de parte do tecido. A 
amostra é então levada para um laboratório onde 
o patologista a examina no microscópio para de-
terminar se é positiva. Uma vez feito o diagnós-
tico, a paciente será então encaminhada para 
oncologista para determinar a melhor abordagem 
para o tratamento. É desnecessário dizer que 
esse é um momento delicado para pacientes re-
cém diagnosticadas e inúmeras consultas acon-
tecem com cirurgião oncologista, médico oncolo-
gista e radiologista. Psicólogos, nutricionistas, 
capelães e assistentes sociais às vezes também 
estão envolvidos no cuidado de pacientes com 
câncer de mama. Um volume significativo de no-
vas informações e recomendações serão provi-
denciadas para a paciente. Se possível, é reco-
mendado trazer um acompanhante para essas 
consultas iniciais devido à quantidade de novas 
informações a serem discutidas. Costumo reco-
mendar a minhas pacientes que encarem isso 
passo a passo, um dia de cada vez, e se concen-
trem apenas na próxima coisa que precisam fa-
zer. É melhor não se preocupar com todas as 
recomendações de uma só vez. 

“Por isso, não fiquem preocupados com dia de 
amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias 
preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias 
dificuldades.” (Mateus 6.34) 

 



 

 

Lidando com os  
sentimentos iniciais 

Independentemente do fato de o diagnós-
tico de câncer de mama vir de forma inesperada 
ou se você já suspeitava de algo, os seus senti-
mentos iniciais podem não ser os melhores. Os 
seguidores de Jesus sentiram um choque seme-
lhante quando ele lhes disse que seria preso e 
morto quando chegassem a Jerusalém. Alguns 
discípulos ficaram em completa negação; outros 
fecharam as suas mentes e se recusaram a pen-
sar nisso; outros ainda sentiram um profundo 
pesar e tristeza. 

Embora Jesus estivesse enfrentando o seu 
próprio sofrimento e morte, ele estendeu a mão 
para consolar os seus amigos. Ele disse: 

“Que o coração de vocês não fique angustiado; 
vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na 
casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse 
assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lu-
gar para vocês. E, quando eu for e preparar um lugar, 
voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, 
onde eu estou, vocês estejam também” (João 14.1-3). 

Dois outros versículos da Bíblia nos lem-
bram de que Deus está no controle e está aqui 
para nos ajudar em nosso tempo de necessi-
dade: 



 

 

“No amor não existe medo; pelo contrário, o 
perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo en-
volve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no 
amor” (1João 4.18). 

Jesus disse: 

“Falei essas coisas para que em mim vocês te-
nham paz. No mundo, vocês passam por aflições; mas 
tenham coragem: eu venci o mundo” (João 16.33). 

O diagnóstico do câncer de mama pode 
produzir muitas emoções diferentes, entre as 
quais predominam o medo e o isolamento. Você 
pode se sentir tentada a se isolar e a pensar que 
está sozinha. 

Mas o câncer de mama é, na verdade, 
muito comum. Uma em cada oito mulheres será 
diagnosticada com câncer de mama e quase 
200.000 mulheres devem ser diagnosticadas 
anualmente nos Estados Unidos. No Brasil, se-
gundo dados do Instituto Nacional do Câncer 
(2019), cerca de 60.000 casos são diagnosticados 
a cada ano. Saber que não está sozinha pode 
ajudar você a ter mais força. 

Perguntar-se “Por que eu?” é outra reação 
muito comum, especialmente em mulheres que 
consideram “ter feito tudo certo”, exercitando-
se, comendo de maneira saudável e evitando 
maus hábitos. Algumas de nós podem sentir uma 
grande culpa por algo do passado, uma palavra 



 

 

ou uma ação, que nos atormenta. Talvez você 
se pergunte se Deus está punindo você. É ver-
dade que Deus se ofende com certas coisas que 
dizemos e fazemos, até mesmo com os pensa-
mentos egoístas em nossa mente. Mas Deus li-
dou com a sua ira divina enviando o seu Filho 
Jesus como o nosso perfeito e suficiente substi-
tuto. Jesus levou essas ofensas para a cruz e lá 
sofreu e morreu para suportar o castigo de Deus 
em nosso lugar. Por causa do amor de Jesus, 
você está livre e é declarada inocente, sem 
culpa. Deus voltou-se, com o seu amoroso cora-
ção, em sua direção e você não precisa ter 
medo, pensando que esse câncer talvez seja 
uma punição. Em vez disso, Deus está usando 
isso para atrair você para perto dele, para você 
aprender a confiar que ele cuida de você em toda 
e qualquer situação. 

Quando Pedro começou a sua primeira 
carta, ele nos lembrou da herança que Jesus con-
quistou para cada um de nós no céu. Então, pas-
sou a discutir as dificuldades que enfrentamos 
nesta vida, e que muitas vezes nos levam a es-
quecer as bênçãos de Deus. 

“Alegrem-se por isso, se bem que agora é pos-
sível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por 
causa dos muitos tipos de provações que vocês estão 
sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé 
que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode 
ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma 



 

 

maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do 
que o ouro, precisa ser provada para que continue 
firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e 
honra, no dia em que Jesus Cristo for revelado.  Vocês 
o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, 
mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês 
se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, 
que as palavras não podem descrever” (1Pedro 1.6-
8). 

Outro escritor bíblico descreveu essas ho-
ras árduas da vida como sendo momentos em 
que Deus está nos ensinando a olhar para ele 
quando a vida fica difícil. Ele começa com um 
lembrete sobre as dificuldades que Jesus enfren-
tou: 

“Portanto, pensem naquele que suportou tama-
nha oposição dos pecadores contra si mesmo, para 
que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta 
contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o 
sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes 
é dirigida, como a filhos: ‘Filho meu, não despreze a 
correção que vem do Senhor, nem desanime quando 
você é repreendido por ele; porque o Senhor corrige 
a quem ama e castiga todo filho a quem aceita.’ É 
para disciplina que vocês perseveram. Deus os trata 
como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? 
Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se 
tornaram participantes, então vocês são bastardos e 
não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais hu-
manos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. 



 

 

Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao 
Pai espiritual, para vivermos?” (Hebreus 12.3-9). 

Infelizmente, ninguém está imune a desa-
fios e tribulações, incluindo o câncer. Na maioria 
das vezes, o câncer de mama não é uma doença 
causada por algo que alguém faz ou deixa de fa-
zer. Uma vez feito o diagnóstico, recomenda-se 
que a mulher procure um grupo de apoio onde 
outras pessoas que enfrentam situações seme-
lhantes possam fornecer apoio contínuo. Às ve-
zes isso é útil porque o diagnóstico tende a afetar 
também as outras pessoas ao seu redor. Por 
exemplo, muitas pessoas não sabem como reagir 
e podem não saber o que dizer diante de uma 
pessoa com câncer. Da mesma forma, uma vez 
diagnosticada, uma paciente com câncer pode 
não saber o que dizer ou como reagir com ami-
gos ou familiares. Como resultado, isso poderia 
criar períodos de dificuldade e estranheza nos re-
lacionamentos. Portanto, é útil ter um grupo de 
apoio com pessoas que passaram ou estão pas-
sando pelo que você está passando. Os amigos 
também são uma excelente fonte de apoio du-
rante a jornada do câncer. Procurar apoio dá a 
eles a oportunidade de ajudar e isso pode ser 
uma bênção para ambas as partes. Muitos paci-
entes acabam descobrindo que há pessoas que 
lhes mostram apoio de maneiras que eles jamais 
imaginaram. 



 

 

A negação 

Outras emoções que mulheres tendem a 
sentir são a negação e a depressão. A negação é 
um mecanismo de enfrentamento que dá às pes-
soas tempo para se adaptarem a situações an-
gustiantes. Isso, no entanto, pode ser muito pe-
rigoso, uma vez que o câncer não tratado prova-
velmente se espalhará. A negação persistente 
leva ao não reconhecimento da situação. E isso 
leva a pessoa a evitar os fatos, atrasando a ajuda 
necessária e possivelmente agravando as conse-
quências. Portanto, a negação deveria ser algo 
temporário. Se você perceber que está em nega-
ção, ou se alguém em quem você confia sugere 
que você possa estar passando por isso, reserve 
um tempo para examinar os seus medos e ex-
pressá-los honestamente. Pense nas possíveis 
consequências negativas da sua falta de ação e 
as escreva, registrando a sua experiência para 
saber como estão os seus sentimentos. 

Jesus experimentou o mesmo emaranhado 
de emoções quando enfrentou a realidade de que 
a sua morte estava por vir: 

“Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo ofere-
cido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas 
a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa 
da sua reverência. Embora fosse Filho, aprendeu a 
obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido 



 

 

aperfeiçoado, tornou-se o Autor da salvação eterna 
para todos os que lhe obedecem.” (Hebreus 5.7-9) 

Na noite anterior à morte de Jesus, ele foi 
subjugado pela tristeza. Mas em vez de negar o 
sofrimento que estava prestes a experimentar, 
ele enfrentou-o de frente. Ele levou os seus ami-
gos a um lugar solitário, e pediu-lhes que ficas-
sem com ele: 

“Então lhes disse: ‘A minha alma está profun-
damente triste até a morte; fiquem aqui e vigiem co-
migo’. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre 
o seu rosto, orando e dizendo: “Meu Pai, se é possível, 
que passe de mim este cálice! Contudo, não seja como 
eu quero, e sim como tu queres” (Mateus 26. 38-39). 

Lutar com os seus sentimentos e com a sua 
dor não foi uma experiência fácil para Jesus. 

“E, estando em agonia, (Jesus) orava mais in-
tensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou 
como gotas de sangue caindo sobre a terra” (Lucas 
22.44). 

Jesus orou por quase uma hora. Quando fi-
nalmente encontrou uma dose de serenidade, 
voltou para encorajar os amigos que haviam 
adormecido. Mas então os sentimentos nova-
mente mexeram com ele. Ele retornou mais duas 
vezes para derramar o seu coração diante de 
Deus até estar pronto para trilhar o caminho que 
Deus colocara diante dele. Na terceira vez, o seu 



 

 

coração estava preparado e pronto para enfren-
tar o seu sofrimento e a sua morte. Com confi-
ança e determinação, ele disse aos seus amigos: 

“Levantem-se, vamos embora! Eis que o traidor 
se aproxima” (Mateus 26.46). 

Ansiedade e depressão são emoções co-
muns enfrentadas durante a jornada do câncer 
de mama. Certa vez, uma enfermeira especiali-
zada em oncologia disse: “Não há problema em 
chorar, mas chore menos de 20 minutos por dia”. 
Isso, é claro, significa que o choro é saudável 
quando é uma válvula de escape para as emo-
ções. Mas procure não manter sua atenção no 
choro e, se possível, busque maneiras de lidar 
com o que você está passando. Uma atitude 
mental positiva vai ajudar muito a tornar as coi-
sas mais manejáveis. Outras sugestões úteis são 
ouvir música, cercar-se de pessoas positivas, 
pedir às pessoas que orem por você e certa-
mente meditar todos os dias nas Escrituras. Aqui 
estão alguns textos para você ir começando: 

Tiago 5.14; Mateus 11.28; Filipenses 4.19; 
Salmo 46; Provérbios 4.20-22; Salmo 23; Salmo 
107.19-21; Êxodo 23.25; Salmo 30.2; Isaías 
53.4-5; 1Pedro 2.24; Salmo 121. 

Ao orar a Deus, o seu Pai, Jesus estava li-
dando com a tristeza e o pesar. Ele tirou o foco 
de si mesmo e concentrou-se nas pessoas ao seu 
redor que estavam sofrendo com ele e por ele, e 



 

 

até mesmo por aqueles que estavam contra ele 
(veja Lucas 23.26-34). 

Quando as pessoas enfrentam grandes de-
safios, ou elas se voltam para Deus ou se afas-
tam dele. Não há problema em questionar a vida 
e as situações. No livro dos Salmos, os que são 
perseguidos fazem muitas perguntas a Deus 
(veja Salmos 10.1; 44.24; 74.1; 77.7-9). Embora 
a resposta de Deus não seja prontamente apa-
rente, ele acolhe as perguntas sinceras vindas de 
um coração atribulado. O nosso fardo torna-se 
mais fácil de carregar quando nos lembramos de 
que Jesus já carregou o nosso maior fardo: a ira 
de Deus por causa do nosso pecado, e pagou por 
isso na cruz. Agora ele se oferece para ficar ao 
seu lado e ajudar você a carregar o seu fardo. 

Em Mateus 11.28-30 lemos estas palavras 
de Jesus: 

“Venham a mim todos vocês que estão cansa-
dos e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem so-
bre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque 
sou manso e humilde de coração; e vocês acharão 
descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é su-
ave, e o meu fardo é leve”. 

 

 

 

 



 

 

E, em 1Pedro 5.6-7, lemos:  

“Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa 
mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os 
exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, 
porque ele cuida de vocês”. 

A maioria das circunstâncias em nossa vida 
está, na verdade, além do nosso controle total. 
Deus não prometeu uma vida sem problemas. 
Em vez disso, ele prometeu nunca nos deixar, 
nem nos abandonar (veja Deuteronômio 31.6 e 
Hebreus 13.5). Ele promete fazer que todas as 
coisas cooperem para o nosso bem (veja Roma-
nos 8.28), e ele permanece bom o tempo todo. 

 

A jornada pelo  
câncer de mama 

“Quando você passar pelas águas, eu estarei 
com você; quando passar pelos rios, eles não o sub-
mergirão; quando passar pelo fogo, você não se quei-
mará; as chamas não o atingirão.” (Isaías 43.2) 

O prognóstico no câncer de mama depende 
do estágio. As mulheres diagnosticadas nos es-
tágios I, II ou III são geralmente tratadas para 
uma cura completa. Quanto menor o estágio, 
maior é a chance de cura. As mulheres diagnos-
ticadas com câncer de mama metastático (o 
mesmo que estar no estágio IV) geralmente são 



 

 

tratadas para controle da doença. Uma aborda-
gem multidisciplinar para a cura envolve cirurgia 
para remover o câncer, radiação, quimioterapia 
e tratamentos antiestrogênicos. A condução do 
tratamento é individualizada, portanto, nem to-
dos os tratamentos podem ser necessários para 
todas as mulheres. A cirurgia pode ser a remoção 
do nódulo canceroso (lumpectomia) ou a remo-
ção de toda a mama (mastectomia). Durante a 
cirurgia, os gânglios linfáticos também são reti-
rados da axila para ver se houve alguma disse-
minação para esses nódulos. A lumpectomia ge-
ralmente não requer internação hospitalar, já as 
pacientes que fazem mastectomia geralmente 
permanecem no hospital durante a noite para se-
rem monitoradas após a operação. O processo 
de recuperação de qualquer um dos dois proce-
dimentos geralmente é tranquilo, sem complica-
ções. A reconstrução mamária está disponível 
para a maioria das mulheres que fazem mastec-
tomia. 

As respostas das mulheres frente à remo-
ção da mama são variadas. Algumas acreditam 
que a vida é mais importante do que partes do 
corpo, ao passo que, para outras, a imagem cor-
poral é um fator muito relevante. Talvez você 
sinta medo de ser menos feminina ou de ser me-
nos atraente sem a(s) mama(s). Talvez você te-
nha medo da rejeição do seu namorado ou do 
marido. Conversar com a sua médica ou médico 



 

 

sobre as suas preocupações e sobre as diferentes 
maneiras de lidar com elas pode ajudar você. E 
relembramos o que está escrito logo acima: a 
reconstrução mamária está disponível para a 
maioria das mulheres que fazem mastectomia. 

Embora Jesus tenha deixado claro que a 
nossa primeira prioridade com relação a Deus é 
restaurar o nosso relacionamento com ele por 
meio do perdão de Deus e da fé, seria errado 
pensar que Deus não se importa com o nosso 
corpo. Ele demonstrou grande cuidado e sabedo-
ria ao projetar o corpo humano, tanto masculino 
quanto feminino. E Jesus demonstrou a sua pre-
ocupação por nosso corpo físico por meio dos 
seus milagres de cura, inclusive dando visão aos 
cegos, audição aos surdos, força e mobilidade 
aos coxos e restaurando a mão ressequida de um 
homem que foi trazido a ele (veja Lucas 6.6-11). 
Acrescente a isso o fato de que ele investiu 
tempo para restaurar pessoas desfiguradas por 
doenças e por lepra. Por causa desses atos de 
cura de Cristo, podemos ter certeza de que ele 
restaurará o nosso corpo quando retornar no Úl-
timo Dia para ressuscitar os mortos e reunir to-
dos os cristãos para viverem na presença do seu 
Pai para sempre. 

 

 

 



 

 

Tratamento para os 
estágios I a III 

Os resultados da patologia geralmente es-
tão disponíveis de sete a dez dias após a opera-
ção cirúrgica. Eles detalham o tamanho e as ca-
racterísticas do câncer, bem como os gânglios 
linfáticos. Quando a radiação é indicada, geral-
mente ela é feita na parede torácica ou na área 
da mama, nos casos em que uma lumpectomia 
for realizada ou se o câncer envolver os linfono-
dos. A radiação requer o direcionamento de 
raios-X especiais para uma área, para matar as 
células cancerígenas que ainda possam estar 
presentes. Não dói, mas às vezes pode causar 
uma irritação na pele que se recupera após o tér-
mino dos tratamentos. A quimioterapia envolve 
um programa de medicações intravenosas admi-
nistradas por vários meses com o objetivo de er-
radicar as células cancerígenas em qualquer 
parte do corpo. Uma vez que geralmente há vá-
rios tratamentos administrados, o seu médico 
pode recomendar a colocação de um cateter. Um 
cateter - ou cateter tipo port-a-cath - é um dis-
positivo intravenoso subcutâneo que é colocado 
em paciente que requer administração frequente 
de quimioterapia, transfusões de sangue, ali-
mentação intravenosa, antibióticos ou coleta de 
sangue. Isso torna a quimioterapia mais segura 
e fácil. A colocação de um cateter impede várias 



 

 

picadas de agulha na procura por veias para a 
administração de quimioterapia. 

Tais tratamentos podem causar queda de 
cabelo, náusea, vômito, cansaço, dores, altera-
ções de paladar, perda de apetite e redução da 
imunidade durante o programa. Esses efeitos co-
laterais são bem controlados por medicações de 
apoio e geralmente desaparecem quando o tra-
tamento é concluído. Os tratamentos antiestro-
gênicos envolvem tomar pílulas bloqueadoras de 
estrogênio por cinco anos por aquelas pacientes 
cujos cânceres de mama se alimentam de estro-
gênios (hormônios femininos). Esses medica-
mentos são bem tolerados pela maioria das pes-
soas, mas, vez por outra, podem causar ondas 
de calor, suores noturnos, dores nas articulações 
ou aumento de peso. 

Não é incomum que os médicos se descui-
dem e acabem falando com os pacientes usando 
linguagem médica. Se você não entender algum 
aspecto da explicação que médico está dando a 
você, peça-lhe que fale em termos mais simples. 
Por exemplo, “náusea” significa o mesmo que 
sentir-se mal do estômago, e “citopenia” significa 
contagens sanguíneas reduzidas. Ninguém es-
pera que você tenha uma compreensão completa 
da terminologia médica, por isso não se sinta en-
vergonhada de pedir esclarecimentos sobre o 
termo para que fique mais fácil de entender. 
Além disso, se você sentir que não está obtendo 



 

 

as informações corretas ou suficientes para to-
mar uma decisão embasada, é seu direito solici-
tar uma segunda opinião. O seu médico não se 
sentirá menosprezado. 

Devido à complexidade e duração de um 
programa de tratamento do câncer de mama, é 
imperativo ter um bom relacionamento com os 
membros da sua equipe médica. A qualidade 
desse relacionamento é um dos aspectos mais 
cruciais da sua jornada com o câncer. O vínculo 
médico-paciente pode ser descrito como um ca-
samento. Os seus estilos devem se complemen-
tar: o seu médico deve apoiar e ajudar a orientá-
la, e você deve confiar nele e ser capaz de con-
versar abertamente com ele. Dizer ao seu mé-
dico o que é importante para você, como pessoa, 
ajuda. Isso auxilia no planejamento do cuidado 
prestado a você. Por exemplo, algumas pacien-
tes fariam qualquer coisa para prevenir a perda 
de cabelo; outras, talvez não se importem tanto 
com isso. Algumas pacientes podem colocar uma 
ênfase maior em sua qualidade de vida, en-
quanto outras colocam maior ênfase na quanti-
dade. É importante que as próprias pacientes se-
jam as suas melhores advogadas. 

A participação em pesquisas clínicas tam-
bém deve ser uma meta para mulheres com cân-
cer de mama. As informações sobre pesquisas 
clínicas disponíveis e apropriadas podem ser en-
contradas on-line em clinicaltrials.gov [nos 



 

 

Estados Unidos], no site www.inca.gov.br do Ins-
tituto Nacional do Câncer, e também por meio 
do oncologista. É o envolvimento do paciente em 
ensaios clínicos que, em última análise, ajuda 
pesquisadores e médicos a desenvolverem ma-
neiras mais precisas de prevenir, diagnosticar, 
tratar e entender o câncer. 

Os tratamentos para os estágios I a III do 
câncer de mama são demorados e podem se es-
tender por até um ano, dependendo se a mulher 
for tratada com quimioterapia e radioterapia. Ao 
final dos tratamentos, a mulher pode estar emo-
cionalmente exausta e fatigada. Durante o perí-
odo ativo de tratamento, essas visitas ao médico 
podem ser de três em três semanas a semanais. 
A radiação é geralmente dada diariamente de se-
gunda-feira a sexta-feira, por três a seis sema-
nas. Depois que os tratamentos intensivos ter-
minam, as visitas ao médico são muito menos 
frequentes: a cada três a seis meses, nos pri-
meiros dois a três anos. Depois, a cada seis me-
ses até o quinto ano e, então, uma vez por ano. 
Durante esse período, as mulheres podem preci-
sar tomar pílulas antiestrogênicas por pelo me-
nos cinco anos. Há uma tendência de as mulhe-
res ficarem muito ansiosas quando a frequência 
de visitas ao médico é reduzida, pois a “rede de 
segurança” do consultório médico é perdida. 
Nesse momento, talvez as mulheres venham a 
precisar de aconselhamento para encontrar 



 

 

estratégias sobre como lidar com o medo do re-
torno do câncer de mama. Nesse momento as 
mulheres devem se cercar de pessoas que sejam 
positivas e apoiadoras, e reduzir a associação 
com pessoas que se concentram no negativismo 
(bem como evitar recursos não verificáveis da 
Internet). 

A vida após os tratamentos de câncer de 
mama significa retornar a um novo normal. O 
relacionamento com o seu cônjuge, com os ami-
gos e familiares pode mudar. Por causa da cirur-
gia de mama, a imagem corporal pode mudar. 
Hábitos alimentares e o exercício físico podem 
mudar. Objetivos de vida e até carreiras podem 
mudar. Essa nova etapa da jornada é toda sobre 
o ajuste de tratamentos de câncer de mama para 
a sobrevivência. Gerenciar as suas expectativas 
de recuperação, bem como as expectativas da 
sua família, dos amigos e colegas de trabalho, 
ajudará. Todos (inclusive você) podem estar es-
perando que você volte ao seu antigo “eu” 
quando os tratamentos terminarem e o seu ca-
belo crescer novamente. Infelizmente, os efeitos 
da terapia podem levar meses ou anos para pas-
sar. A redução do estresse, aceitando o seu novo 
corpo com cicatrizes, seios ausentes ou próteses 
e aceitando o que você deve ou não deve fazer, 
tornará o processo de recuperação mais suave. 
O seu médico pode sugerir que você participe de 
grupos de apoio ou que tenha um acompanha-



 

 

mento psicológico para que a experiência de so-
breviver ao câncer seja normalizada, auxiliando 
você a lidar com as consequências emocionais e 
físicas do câncer e dos tratamentos. Quando 
tudo estiver dito e feito, deve haver um senti-
mento de orgulho, de realização e um vigor re-
novado em relação à vida. 

Estágio IV 

O câncer de mama de estágio IV (também 
conhecido por metastático) é quando o câncer se 
espalhou para uma área diferente dos nódulos 
linfáticos da mama ou da axila. Se o câncer de 
mama se espalha, geralmente vai para pulmões, 
fígado, ossos, cérebro e outros gânglios linfáticos 
do corpo.  

O diagnóstico da doença em estágio IV é 
comumente feito quando uma anormalidade é 
observada em exames corporais, como tomogra-
fia computadorizada, gamagrafia ou cintilografia 
óssea, ou PET (Tomografia Computadorizada por 
Emissão de Pósitrons). Caso uma anormalidade 
seja constatada em exames, o médico pode re-
comendar uma biópsia para determinar se é de-
vido à disseminação do câncer de mama. O ob-
jetivo do tratamento nesse cenário é o controle 
da doença e a melhora ou prevenção dos sinto-
mas.  



 

 

Os tratamentos utilizados incluem quimio-
terapia, antiestrogênicos, radiação e, raramente, 
cirurgia. Mulheres com câncer de mama em es-
tágio IV também têm muitas opções de pesqui-
sas clínicas disponíveis, estudos que podem es-
tar investigando novos tratamentos contra o cân-
cer. Alguns desses estudos estão disponíveis 
apenas em hospitais de grande porte ou hospitais 
universitários. Sempre aconselho as mulheres a 
considerarem participar desses testes clínicos se 
forem candidatas, pois elas abrem outro caminho 
para o tratamento.  

O manejo dos sintomas e a preservação da 
qualidade de vida são muito importantes no cui-
dado com os pacientes em estágio IV. Isso 
ocorre porque o tratamento para tais pacientes é 
indefinido, ao contrário dos pacientes com câncer 
de mama estágios I a III para os quais os trata-
mentos duram geralmente por até 12 meses. Às 
vezes descrevo o tratamento para a doença dos 
estágios I a III como uma corrida, e o tratamento 
para o estágio IV é mais como uma maratona 
contínua.  

Embora os tratamentos para câncer de 
mama no estágio IV tendam a ser não definiti-
vos, com bons medicamentos de apoio as paci-
entes podem levar uma vida relativamente nor-
mal e continuar as suas atividades habituais da 
vida diária. Infelizmente, para a maioria das pa-
cientes com câncer de mama em estágio IV, o 



 

 

planejamento do fim da vida se torna uma reali-
dade em algum momento. Nesse caso, o onco-
logista pode recomendar que a terapia anticâncer 
seja interrompida e, em vez disso, aconselhar o 
atendimento de cuidados paliativos.  

Esse é um programa de atendimento espe-
cializado para pacientes com doenças que limi-
tam a vida, com foco no alívio dos sintomas, do 
estresse físico e mental. O cuidado e o planeja-
mento do fim da vida permitem que os pacientes 
morram confortavelmente e com dignidade. 

Quando médicos terrenos não têm muito 
mais a oferecer do que a administração da dor e 
consolo, Jesus Cristo, o nosso médico celestial, 
intervém. No jantar que antecedeu a sua prisão, 
o seu julgamento e a sua execução, Jesus disse 
aos seus seguidores: 

“Que o coração de vocês não fique angustiado; 
vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na 
casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse 
assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lu-
gar para vocês. E, quando eu for e preparar um lugar, 
voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, 
onde eu estou, vocês estejam também. E vocês co-
nhecem o caminho para onde eu vou. 

Então Tomé disse a Jesus: 

— Não sabemos para onde o Senhor vai. Como 
podemos saber o caminho? 



 

 

Jesus respondeu: 

— Eu sou o caminho, a verdade e a vida; nin-
guém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhe-
ceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora 
vocês o conhecem e têm visto” (João 14.1-6). 

Alguns meses antes, Jesus fora à casa do 
seu amigo Lázaro, que havia morrido. Ele falou 
com Marta, irmã de Lázaro: 

“— O seu irmão há de ressurgir. 

Ao que Marta respondeu: 

— Eu sei que ele há de ressurgir na ressurrei-
ção, no último dia. 

Então Jesus declarou: 

— Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em 
mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê 
em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto?” 
(João 11.23-26). 

Jesus carregou as nossas ofensas para a 
cruz e na cruz sofreu e morreu para nos salvar 
do castigo eterno de Deus. E no terceiro dia ele 
ressuscitou para a vida, destruindo a morte. É 
por isso que o seu discípulo Paulo pôde escrever: 

“Irmãos, não queremos que vocês ignorem a 
verdade a respeito dos que dormem, para que não 
fiquem tristes como os demais, que não têm espe-
rança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressusci-
tou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, na 



 

 

companhia dele, os que dormem. E, pela palavra do 
Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vi-
vos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo 
nenhum precederemos os que dormem. Porque o Se-
nhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a 
voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, des-
cerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão 
primeiro; depois, nós, os vivos, os que ficarmos, se-
remos arrebatados juntamente com eles, entre nu-
vens, para o encontro com o Senhor nos ares, e, as-
sim, estaremos para sempre com o Senhor” (1Tessa-
lonicenses 4.13-17). 

Recomendo que as pacientes mantenham 
diálogos constantes, de coração a coração e sin-
ceros, com os membros da família sobre o seu 
prognóstico no momento do diagnóstico, durante 
o tratamento e também quando os tratamentos 
adicionais forem considerados ineficazes. No co-
meço, e dependendo da idade das crianças mais 
jovens envolvidas, é importante ser honesto, 
mas não se deve sobrecarregá-las com informa-
ções. Crianças pequenas também precisam sa-
ber que não são responsáveis pelo câncer da ma-
mãe e que não podem “pegar” o câncer da ma-
mãe. Às vezes, escrever cartas pode ser um pre-
sente para os membros da família, especial-
mente para as crianças que perdem os seus en-
tes queridos. Por isso, eu frequentemente sugiro 
aos meus pacientes que estão perto do fim de 
suas vidas que escrevam cartas para os seus 



 

 

filhos. Essas cartas podem ser escritas para 
eventos específicos, como formaturas, casamen-
tos e nascimento de bebês. Paulo escreveu mui-
tas cartas para as igrejas no Novo Testamento. 
Ainda hoje temos essas cartas conosco. Essas 
cartas nos confortam imensamente em tempos 
difíceis. 

 

O que Deus oferece é maior  
do que o seu câncer 

 

A notícia maravilhosa é esta:  

“(Jesus disse:) Eis que estou com vocês todos os 
dias até o fim dos tempos.” (Mateus 28.20) 

Não importa qual seja o resultado final do 
seu câncer de mama, Deus continua sendo bom. 
A cura vem de muitas formas diferentes: física, 
emocional e espiritual. Lembre-se de que a nossa 
cura definitiva e permanente só ocorrerá no dia 
em que Jesus voltar para ressuscitar os mortos 
com corpos perfeitos e glorificados, assim como 
ele transformará os cristãos que estiverem vivos 
naquele grande dia. 

Vamos nos voltar novamente para Paulo, 
quando ele se dirigiu à igreja em Corinto:  

 



 

 

“Escutem bem este segredo: nem todos vamos 
morrer, mas todos nós vamos ser transformados, 
num instante, num abrir e fechar de olhos, quando 
tocar a última trombeta. Ela tocará, os mortos serão 
ressuscitados como seres imortais, e todos nós sere-
mos transformados. Pois este corpo mortal precisa se 
vestir com o que é imortal; este corpo que vai morrer 
precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, 
quando este corpo mortal se vestir com o que é imor-
tal, quando este corpo que morre se vestir com o que 
não pode morrer, então acontecerá o que as Escritu-
ras Sagradas dizem: 

‘A morte está destruída! A vitória é completa!’ 

‘Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó 
morte, o seu poder de ferir?’ 

O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, 
e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas 
agradeçamos a Deus, que nos dá a vitória por meio 
do nosso Senhor Jesus Cristo!” (1Coríntios 15.51-57). 
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