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1. Justificació del tema 

Des de petita, m‘ha apassionat el món de la medicina. Per aquest motiu, vaig 

pensar que tractar una malaltia en el meu Treball de Recerca era l’opció que més 

s’ajustava als meus gustos. A l’hora d’escollir-ne una, vaig buscar-ne moltes però 

cap m’acabava de fer el pes; fins que finalment vaig trobar la que més encaixava 

amb mi: el càncer de mama. Crec que el fet que va tenir més rellevància al moment 

de triar-la va ser que la meva padrina en patís un. Malauradament, tot va tenir lloc 

quan jo era petita i no acabava d’entendre què li passava. Per això vaig decidir 

enfocar el meu treball cap aquest camí, amb ganes de saber com es 

desenvolupava la malaltia en tots els aspectes. 

Tot i finalment tenir molt clar el tema, havia de filar una mica més prim, donar-li el 

meu toc personal. Actualment hi ha moltíssima informació sobre el càncer de 

mama, tot un món molt extens; però vaig pensar que podia fer una espècie de gir, 

en lloc de centrar-me únicament en la malaltia, donar més importància a les 

pacients: saber com es sentien psicològicament durant tot el transcurs del càncer.  

Finalment, d’aquí surt el títol del meu Treball de Recerca: “Suport psicològic en el 

tractament del càncer de mama”. 
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2. Introducció 

2.1. Càncer de mama 

2.1.1. Definició 

El càncer de mama és el tumor maligne que s’origina en el teixit de la 

glàndula mamària, a causa d’un creixement incontrolat de cèl·lules malignes 

en aquest teixit mamari. 

Parlem de càncer de mama quan les cèl·lules tumorals procedeixen del 

teixit glandular de la mama i tenen capacitat d’envair els teixits sans del 

voltant i d’arribar a òrgans allunyats i implantar-se en ells. 

 

2.1.2. Anatomia i fisiopatologia 

Una mama està constituïda per múltiples lòbuls i lobels en els quals es 

produeix la llet. Aquests estan units per una sèrie de tubs, anomenats 

ductes o conductes galactòfors, que condueixen la llet cap al mugró. Conté 

vasos sanguinis, els quals tenen la funció de proporcionar sang a la 

glàndula; i, vasos limfàtics, encarregats de recollir la limfa. Aquests vasos 

conflueixen en petites formacions arrodonides, els ganglis limfàtics; els més 

propers a la mama estan situats a l’aixella i als dos costats de l’estern. La 

glàndula està envoltada de teixit gras, que proporciona consistència i volum 

a la mama. 

 

 

Imatge 1: Anatomia de la mama.  
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El nostre organisme està constituït per un conjunt d’òrgans que, al seu torn, 

estan formats per cèl·lules, les quals es divideixen de forma regular per 

substituir a les envellides o a les mortes, mantenint així la integritat i el 

correcte funcionament dels òrgans. Aquest procés està regulat per uns 

mecanismes que indiquen a la cèl·lula quan començar a dividir-se i quan 

romandre estable. 

Quan aquests mecanismes s’alteren en una cèl·lula, ella i els seus 

descendents inicien una divisió incontrolada que pot acabar resultant en un 

tumor o nòdul. Si, a més de créixer sense control, adquireixen la capacitat 

d’envair teixits i òrgans del voltant (infiltració) i de traslladar-se i proliferar a 

altres parts de l’organisme (metàstasi) esdevé un tumor maligne. 

 

 

El tumor pot créixer de tres maneres diferents: 

 Creixement local: El tumor creix per invasió directa, infiltrant altres 

estructures veïnes com la paret toràcica, músculs i ossos, i la pell. 

 Disseminació limfàtica: La xarxa de vasos limfàtics que posseeix la 

mama permet que el drenatge de la limfa s’efectuï a diversos grups 

ganglionars. Els ganglis axil·lars, situats a l’aixella, són els més 

afectats, seguits dels situats a l’artèria mamària interna, zona central 

del tòrax, i els ganglis supraclaviculars, situats sobre la clavícula. 

Imatge 2: Desenvolupament del càncer de mama. Font extreta de la web de 

l’Associació Espanyola Contra el càncer. 
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 Disseminació hematògena: Es realitza a través dels vasos sanguinis 

preferentment cap als ossos, pulmó, fetge i pell. 

 

2.1.3. Tipus 

La mama és una glàndula, el càncer de la qual és el tumor originat en les 

cèl·lules i estructures d’aquesta. Per aquest motiu, el càncer de mama és 

un Adenocarcinoma. 

 

Carcinoma in situ 

Té lloc quan la proliferació cel·lular maligna passa a l’interior del conducte 

mamari, sense traspassar la paret d’aquesta, és a dir, sense invasió o 

infiltració del teixit que l’envolta. 

 Carcinoma ductal in situ: Carcinoma intraductal si és dins d’un ducte. 

 Carcinoma lobular in situ: Si és dins d’un lobel. (El terme més adequat 

és neoplàsia lobular.) 

 

Carcinoma invasiu o infiltrant 

Té lloc quan la proliferació cel·lular maligna traspassa la frontera natural 

anatòmica del ducte o el libel i envaeix el teixit circumdant. 

 Carcinomes ductals: S’originen en cèl·lules que revesteixen els 

conductes galactòfors, conductes per on circula la llet cap al mugró. 

És el tipus més freqüent, representant el 80% dels càncers invasius 

o infiltrants de mama. 

 Carcinomes lobulars: S’originen en les cèl·lules dels lobels mamaris, 

on es produeix la llet. La seva incidència és molt menor, representant 

el 10% dels càncers invasius o infiltrants de mama. 
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2.1.4. Prevalença – Incidència 

A Espanya, es diagnostiquen més de 30.000 nous càncers de mama a l’any 

(33.307 casos a Espanya l’any 2019). 

1 de cada 8 dones patirà càncer de mama al llarg de la seva vida. 

Segons les últimes dades recollides pel Sistema Europeu d’Informació del 

Càncer (ECIS, sigles en anglès), el 2018 es van diagnosticar un total de 

32.825 nous casos de càncer de mama a Espanya, sent així aquest tipus 

de tumor el més freqüent entre les dones del país. Aproximadament el 30% 

dels càncers diagnosticats en dones s’originen a la mama. 

Pel que fa a la incidència, s’estimen 125.8 casos per cada 100.000 

habitants. Aquest tipus de tumor sol aparèixer entre els 35 i els 80 anys, 

amb una major incidència entre els 45 i els 65 anys. 

 

2.1.5. Esperança de vida – Supervivència 

Un 30% d’aquelles pacients que van rebre un diagnòstic d’hora patiran una 

recaiguda amb metàstasi. Segons l’informe de la Societat Espanyola 

d’Oncologia Mèdica (SEOM) “Les xifres del càncer 2019”, el tumor de mama 

continua sent la primera causa de mort entre les dones a Espanya amb 

gairebé 6.500 morts cada any, sent la taxa de mortalitat de 22.7 per cada 

100.000 habitants. 

Tot i que continuï sent una de les principals causes de mortalitat entre les 

dones, la supervivència de les pacients amb càncer de mama ha 

experimentat un fort ascens durant els últims anys. Una tendència que 

reflecteix l’avenç, gràcies a la investigació, de nous tractaments disponibles 

per a les pacients. 
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2.1.6. Tractament sanitari 

En l’actualitat, es disposa de diferents tractaments que es poden aplicar, 

de manera única o combinats, al llarg de la malaltia.  

CIRURGIA 

 Mastectomia radial modificada: En aquest tractament, es conserven 

els músculs pectorals, extirpant només la glàndula mamària i els 

ganglis axil·lars. Aquest fet permet realitzar una reconstrucció 

mamària. 

 

 Cirurgia conservadora: Aquest tractament es basa en l’extirpació del 

tumor o d’un quadrant de la mama i dels ganglis axil·lars. Aquesta 

tècnica ha d’anar sempre complementada amb un tractament de 

radioteràpia. 

En l’actualitat, es tendeix a realitzar aquest tipus de cirurgia sempre 

que sigui possible. 

 

RADIOTERÀPIA 

Aquesta tècnica s’empra com a tractament complementari a la cirurgia 

conservadora, quan hi ha ganglis positius i en alguns casos després de la 

mastectomia.  

Consisteix en l’aplicació de radiacions ionitzants en la mama i, en ocasions, 

en els ganglis de l’aixella, per destruir les possibles cèl·lules canceroses que 

poguessin haver quedat després de l’operació. 

 Radioteràpia externa: És la més habitual. Aquesta tècnica 

s’administra per mitjà d’una màquina (accelerador lineal) que en cap 

moment contacta amb la pacient.  

El tractament estàndard de radioteràpia s’administra durant unes 5-7 

setmanes, amb una durada diària de pocs minuts. No obstant, 

existeixen nous esquemes de tractament que permeten, en un 
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subgrup de dones, reduir el temps total de la radioteràpia a 3-4 

setmanes (hipofraccionament). 

És freqüent que aquesta provoqui diverses alteracions cutànies a la 

zona on s’està rebent la radiació, com ara esgrogueïment, 

descamació, edema, inflamació, pruïja, picor... que desapareixen 

unes setmanes després de finalitzar el tractament. 

  

 Radioteràpia interna o braquiteràpia: És la introducció de material 

radioactiu, en forma de fil, a la zona on hi ha el tumor. És un 

tractament complementari a la radioteràpia externa. 

Generalment, el tractament dura tan sols uns minuts i no requereix 

ingrés. Un cop administrada la dosi de radiació necessària es retira 

el material radioactiu. 

 

Durant el tractament amb radioteràpia, és important dedicar diàriament 

unes hores al descans, ja que aquest pot produir cansament. La majoria de 

les pacients segueixen realitzant la seva vida amb normalitat, però no és 

recomanable fer activitats que suposin un esforç excessiu. La sensació de 

cansament, mentre dura la radioteràpia i fins i tot algun temps després, és 

un efecte secundari d’aquest tractament i no un símptoma d’empitjorament. 

 

QUIMIOTERÀPIA 

Aquesta tècnica consisteix en l’administració de fàrmacs, habitualment per 

via intravenosa, per destruir les cèl·lules canceroses que s’han pogut 

dispersar per l’organisme i que ni la cirurgia ni la radioteràpia poden assolir. 

En ocasions, la quimioteràpia s’utilitza per reduir la mida del tumor abans 

de la intervenció quirúrgica. En aquest cas, s’anomena quimioteràpia 

neoadjuvant. Aquesta pot durar de 3 a 6 mesos, depenent del nombre de 

cicles i dels fàrmacs necessaris en cada cas. Cada cicle té una durada 
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mitjana de 3 o 4 setmanes. Durant els primes dies, s’administra el fàrmac i 

durant la resta del cicle, l’organisme es recupera dels efectes d’aquesta. 

El tractament de quimioteràpia sol anar acompanyat d’una sèrie d’efectes 

secundaris, entre els quals destaquen nàusees i vòmits, molèsties 

musculars, cansament, trastorns intestinals, disminució d’hematies, 

leucòcits i plaquetes i caiguda temporal dels cabells. 

Els efectes secundaris varien en funció del tipus de fàrmac utilitzat. No 

sempre apareixen efectes secundaris o, quan ho fan, la major part de les 

vegades són tolerables. També es poden aplicar tractaments per tal de 

minimitzar aquests efectes indesitjables. 

 

TRACTAMENT HORMONAL 

Les cèl·lules de la mama posseeixen la característica de ser estimulades 

per les hormones sexuals femenines, fonamentalment els estrògens i la 

progesterona. En aquests casos, és possible administrar un tractament 

hormonal complementari, que ha demostrat tenir una elevada eficàcia per 

reduir el risc de reaparició del tumor i millorar la supervivència. 

Aquest tractament s’administra per via oral i provoca pocs efectes 

secundaris sobre la pacient. La durada del tractament hormonal adjuvant ha 

de ser perllongada, d’un mínim de 5 anys. 

 

TRACTAMENTS BIOLÒGICS 

Les cèl·lules malignes són capaces de sintetitzar més quantitat de 

substàncies normals o substàncies molt diferents a les que produeixen les 

cèl·lules normals. Una d’elles que, en alguns casos, es troba augmentada 

en el càncer de mama, entre un 20-30% de les pacients, és la proteïna 

HER2. 
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Actualment, es disposa d’un anticòs monoclonal que actua sobre les 

cèl·lules tumorals capaces de produir la proteïna HER2 en excés, per 

disminuir i aturar el seu creixement.  

Aquest fàrmac (Trastuzumab) té la característica d’actuar destruint només 

les cèl·lules tumorals sense actuar sobre les cèl·lules sanes. Es pot 

administrar com a únic tractament o en combinació amb quimioteràpia o 

hormonoteràpia en pacients que presenten la malaltia avançada. També ha 

demostrat ser eficaç en el tractament adjuvant del càncer de mama HER2 

positius, havent-se de mantenir durant un any. 

S’està investigant molt amb nous fàrmacs que actuen sobre la cèl·lula 

tumoral exclusivament. Aquests són fàrmacs dirigits a molècules 

específiques de la cèl·lula tumoral.  
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2.2. Aspectes psicològics 

2.2.1. Definició de psicologia 

La psicologia és la ciència que estudia la ment i el comportament; 

especialment la constitució, el comportament i els estats de consciència de 

l’ésser humà. 

L’objectiu general d’aquesta ciència és comprendre la humanitat amb la 

finalitat de descobrir tant els principis generals com l’estudi de casos més 

específics, sent així el benefici per a la societat el seu objectiu final. 

En la psicologia, hi ha la figura del psicòleg, el qual és considerat com un 

científic  social o del comportament. Aquest intenta comprendre el paper de 

les funcions mentals en el comportament individual i social, alhora que 

explora els processos fisiològics i neurològics que es duen a terme en 

determinades funcions i comportaments. 

 

2.2.2. Enfocament de la malaltia a través de la psicologia 

El diagnòstic del càncer comporta un gran impacte, al qual no és fàcil fer 

front. La malaltia pot produir el sorgiment de canvis a nivell físic, psicològic 

i social: canvis en l’aspecte físic, pèrdua del cabell, mastectomia, pèrdua de 

la capacitat física, limfedema; alts i baixos emocionals; canvis en la situació 

laboral, canvis en la relació familiar i personal... 

Algunes pacients noten que aquests canvis afecten a la seva qualitat de 

vida i repercuteixen en el seu estat d’ànim i en les seves relacions socials. 

En ocasions, poden aparèixer diferents problemes socials i/o econòmics 

que poden afectar tant a la pacient com a altres membres de la família i 

entorn. 
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LES EMOCIONS DURANT EL CÀNCER 

Quan apareix una situació inesperada i difícil a la vida, les persones 

reaccionen de maneres molt diverses. Després de conèixer el diagnòstic de 

càncer de mama és natural experimentar sentiments de por, disgust, 

desesperança o fins i tot d’incredulitat o xoc. Cal un cert temps per acceptar 

i entendre el diagnòstic. 

En general, les dones amb càncer de mama afronten la situació com altres 

persones ho fan davant d’altres problemes diferents de la vida. Després de 

la situació inicial d’impacte en rebre el diagnòstic, i d’inici de tractament, 

s’adonen que tenen la capacitat per continuar desenvolupant la seva vida, 

de manera que normalitzen i hi integren l’experiència del diagnòstic del 

càncer.  

 

LES EMOCIONS DESPRÉS DEL CÀNCER 

Cada dona viu l’experiència del càncer de mama de manera diferent. Les 

emocions, els sentiments i les pors són vivències úniques. En finalitzar els 

tractaments i retornar al ritme propi de vida és freqüent que es donin algunes 

preocupacions; especialment, la por a la recaiguda. 

Generalment, en el primer any, després d’haver finalitzat el tractament, es 

posa molta atenció sobre la probabilitat que el càncer torni a aparèixer. A 

algunes dones, aquesta possibilitat els genera por de forma tan important 

que ocupa la major part de la pròpia vida i en pertorba el gaudiment, amb 

dificultats per concentrar-se, dormir bé o menjar. Un moment de gran 

preocupació, fins i tot d’angoixa, són les visites de seguiment, que 

comporten enfrontar-se a conèixer l’evolució de la salut. El sol fet de pensar 

en aquestes probabilitats fa que se sentin emocions en el present com a 

conseqüència de l’anticipació de situacions. 

Altres dones, encara que sentin preocupació per la possible recaiguda, 

focalitzen més la seva atenció en l’alleujament que els comporta el fet 

d’haver superat un càncer i la confiança de retornar al ritme propi. 
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2.2.3. Possibles tractaments psicològics a rebre 

Els hospitals i les associacions ofereixen diferents serveis gratuïts, per a 

pacients i familiars, duts a terme per professionals especialitzats: 

assessorament medicosanitari, suport psicològic, orientació social, 

massatge limfàtic i voluntariat testimonial. 

Com a conseqüència de la malaltia, les famílies poden veure afectats el seu 

ritme de vida i la seva rutina diària. Per tal que la pacient se senti 

acompanyada, compresa i també atesa, es pugui desfogar o pugui 

descansar físicament i emocionalment, els hospitals i les associacions 

posen a la seva disposició els seus voluntaris de manera desinteressada. 

Aquests dediquen una part del seu temps a l’acció solidària. El voluntari pot 

oferir la seva companyia parlant, compartint aficions, ajudant-les a la 

realització de les tasques i gestions que necessitin. 
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3. Recursos: institucions i associacions 

En els darrers anys, el tractament del càncer de mama ha evolucionat molt i ha 

comportat que l’estat psicològic de la pacient es tingui cada cop més en compte. 

Per aquest motiu, s’ofereixen ajudes a les pacients des de diversos canals, ja sigui 

des d’hospitals o associacions, per així aconseguir la superació de la malaltia 

físicament i psicològicament. 

 

L’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) realitza atenció psicològica 

gratuïta a pacients amb càncer, en qualsevol moment de la malaltia, ja sigui durant 

el prediagnòstic, el diagnòstic, el tractament com en la superació o no de la 

malaltia. A més, també organitza tallers grupals per tal d’ajudar al maneig de 

l’angoixa. Per exemple, treballen tècniques més concretes com el “Mindfulness”. 

Per altra banda, compten amb un programa integral amb fisioteràpia aquàtica, 

exercici físic i ioga per tal de treballar i millorar aquelles seqüeles derivades dels 

tractaments.  

 

L’Hospital Arnau de Vilanova (HUAV) de Lleida segueix un procediment des que 

és diagnosticat el càncer de mama fins a la seva superació final. En aquest trajecte, 

s’inclou educació sanitària per a pacients i familiars amb càncer de mama. També 

ofereix suport psicològic a les pacients en qualsevol moment de la malaltia. 

 

L’Associació de Dones Intervingudes de Mama (ADIMA) de Lleida és una 

associació sense ànim de lucre que actua amb la finalitat de donar suport, informar 

i ajudar a aquests tipus de pacients. És una associació formada per dones que han 

patit un càncer de mama i que es constitueixen com a entitat per a contribuir i 

ajudar a altres dones que es troben en aquesta situació. Les dones intervingudes 

de mama tenen un fòrum on compartir i intentar resoldre els problemes personals, 

familiars, socials, laborals... que sorgeixen com a conseqüència de la seva 

malaltia. L’associació ofereix una sèrie de serveis com ara suport social, 

emocional, físic i psicològic; xerrades i col·loquis; i activitats lúdiques i culturals. 
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L’associació Save the mama té com a objectius principals la investigació, la 

informació i el suport. La seva finalitat és recaptar fons per la investigació contra el 

càncer de mama HER2+ a l’Hospital Clínic de Barcelona. També, ser un punt 

d’informació sobre el càncer de mama i com viure i conviure amb la malaltia. I 

finalment, crear un espai de suport a persones diagnosticades de càncer de mama, 

familiars i amics. 

 

La Fundació Contra el Càncer FEFOC ofereix suport psicològic a pacients amb 

càncer i a familiars. L’objectiu del seu servei és ajudar als seus usuaris a suportar 

millor els canvis psicològics que comporta aquesta malaltia. Aquesta fundació 

disposa d’atenció psicooncològica amb un psicòleg especialitzat que proposa als 

pacients i als seus familiars un moment d’alleujament emocional. Aquest moment 

sol ser de gran utilitat per expressar les emocions que se senten, acceptar la 

malaltia i afrontar-la amb una actitud adequada. 

 

La Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC) treballa per millorar la 

qualitat de vida del pacients oncològics i les famílies. Junts contra el càncer ofereix 

serveis a pacients i familiars per tal de millorar el trajecte del càncer durant totes 

les fases del tractament. Proporciona orientació i suport psicològic als pacients 

diagnosticats de càncer, buscant el benestar i la qualitat de vida emocional i 

psicològica d’aquests i dels seus familiars. S’ofereix en forma d’assessorament, 

suport clínic, emocional i psicoteràpia, grups d’ajuda mútua, grups de dol, teràpia 

de grup i teràpia sexual i de parella. 

 

La Fundació Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica (Oncolliga) té com a objectiu oferir 

orientació i recolzament psicològic als pacients diagnosticats de càncer i a la seva 

família, amb la finalitat d’ajudar-los a afrontar les conseqüències que porta aquesta 

malaltia tant en el propi pacient com en el seu entorn (canvis físics, socials, laborals 

familiars..) i potenciar la qualitat de vida en tot el procés mòrbid. També ofereix 

suport en el procés de dol a les famílies en el cas de defunció del pacient.  
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4. Hipòtesis 

Com he pogut comprovar, des de la sanitat pública i a través d’associacions, 

s’ofereix un suport psicològic a pacients amb càncer de mama; però, aquest 

tractament psicològic és com el descriuen? 

La meva hipòtesi és: Des de la sanitat pública s’ofereix el tractament psicològic 

necessari a les dones amb càncer de mama. 

 

 

5. Objectius 

5.1. Objectius generals 

L’objectiu general del meu Treball de Recerca, un estudi sobre el suport 

psicològic en el tractament del càncer de mama, és analitzar el suport que rep 

aquest tipus de pacients. Tota aquesta anàlisi està treballada amb la finalitat de 

proposar millores en aquest tractament psicològic. 

 

5.2. Objectius específics 

Els objectius específics de l’estudi es centren a analitzar com les pacients se 

senten durant el diagnòstic i el transcurs de la malaltia; a saber quin és el 

moment més dur per a elles; a estudiar la importància que té per a elles rebre 

suport psicològic; i, a analitzar els aspectes que millorarien del tractament. 
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6. Metodologia 

6.1. Subjectes de l’estudi 

A l’hora d’estudiar el suport psicològic que s’oferia a dones amb càncer de 

mama, era necessari analitzar el punt de vista de qui oferia el servei psicològic, 

és a dir, la visió dels professionals sanitaris en el moment de tractar amb 

aquestes pacients; i, el punt de vista de qui les rebia, és a dir, la visió de les 

pacients amb càncer de mama. D’aquesta manera, podria trobar una mena 

d’equilibri entre les dues parts. 

Per aquest motiu, els subjectes de l’estudi han estat pacients amb càncer de 

mama, en el cas de l’enquesta dirigida a aquest tipus de pacients. I, per altra 

banda, professionals sanitaris que tracten amb pacients amb càncer de mama, 

en el cas de l’enquesta dirigida als professionals sanitaris que tracten amb 

aquest tipus de pacients. 

 

6.2. Àmbit d’estudi 

Per a delimitar l’àmbit d’estudi, prèviament he cercat els llocs on actualment 

s’ofereix aquest suport. El resultat de la cerca ha estat que principalment 

s’ofereix tractament psicològic a través d’hospitals i centres d’atenció primària, 

i també és el principal objectiu de moltes associacions: donar suport a pacients 

amb càncer de mama. 

Per aquesta raó, l’àmbit d’estudi ha estat a nivell d’Atenció Primària (CAP), 

hospitalari i d’associacions. 

 

6.3. Intervenció 

Per a poder analitzar els aspectes psicològics del càncer de mama, havia de 

veure el punt de vista de qui ofereix suport psicològic i el de qui el rep. Amb 

aquesta finalitat, he realitzat dues enquestes: una dirigida a pacients amb 

càncer de mama i l’altra dirigida a professionals sanitaris que tractin amb aquest 

tipus de pacients. 



19 
 

Les dues enquestes son totalment anònimes i formades per preguntes molt 

concises per concretar i extreure informació dels aspectes més importants a 

analitzar. 

Vaig poder comptar amb l’assessorament de dues psicòlogues, una en la 

supervisió de l’enquesta i l’altra com a nexe entre les pacients i jo.  

 

6.3.1. Obtenció de dades  

Les enquestes, les he realitzat a través dels Formularis de Google, els quals 

m’han permès crear preguntes obligatòries de contestar i altres optatives, 

preguntes amb múltiple resposta i preguntes amb resposta oberta. 

D’aquesta manera, les podia editar en funció del tipus de resposta que volia 

analitzar. 

Un cop he tingut les enquestes realitzades, tant la de pacients com la de 

professionals sanitaris, les he difós a través de correu electrònic i 

WhatsApp; fet que m’ha facilitat molt més la tasca. 

Per tal que les enquestes arribessin als subjectes corresponents, em vaig 

posar en contacte a través del correu electrònic amb l’Associació Espanyola 

Contra el Càncer (AECC) i l’Associació de Dones Intervingudes de Mama 

(ADIMA), totes dues de Lleida. Només vaig obtenir resposta per part de 

l’AECC, a través de la qual vaig aconseguir fer arribar les enquestes a 

pacients amb càncer de mama i obtenir així una bona quantitat de 

respostes. 

Per altra banda, per a fer difusió de l’enquesta adreçada a professionals 

sanitaris vaig comptar amb l’ajuda de coneguts pròxims que treballen en 

aquest àmbit sanitari, que van fer-ne difusió entre els seus companys de 

treball. Gràcies a aquesta gran difusió, va poder arribar a molts 

professionals, obtenint així, un gran nombre de respostes. 
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6.3.2. Variables 

ENQUESTA A PACIENTS AMB CÀNCER DE MAMA 

- Edat: variable quantitativa. Es classifica en menys de 25 anys, entre 25 

i 30 anys, entre 30 i 40 anys, entre 40 i 50 anys, entre 50 i 60 anys, entre 

60 i 70 anys i en més de 70 anys. 

 

- Edat en el moment del diagnòstic: variable quantitativa. Es classifica en 

menys de 25 anys, entre 25 i 30 anys, entre 30 i 40 anys, entre 40 i 50 

anys, entre 50 i 60 anys, entre 60 i 70 anys i en més de 70 anys. 

 

- Estat actual en la malaltia: variable qualitativa. Es pregunta a la pacient 

en quin moment es troba del càncer; si li han diagnosticat la malaltia 

recentment, si està fent tractament, si li han realitzat una intervenció 

quirúrgica, si fa un mes que està curada, si fa entre un mes i un any que 

està curada, si fa més d’un any que està curada, si ha recaigut o si té 

metàstasi. 

 

- Com es va sentir psicològicament quan li van diagnosticar la malaltia: 

variable qualitativa. Es pregunta a la pacient com es va sentir en el 

moment del diagnòstic, si es va sentir impotent, trista, enfadada, 

confosa, desanimada o amb por. 

 

- Com va afrontar el càncer de mama: variable qualitativa. Es pregunta a 

la pacient si va afrontar la malaltia amb l’ajut de la família, amb l’ajut dels 

amics, amb l’ajut de l’equip sanitari o si es va sentir sola. 

 

- Com es va sentir psicològicament durant el trajecte de la malaltia: 

variable qualitativa. Es pregunta a la pacient com es va sentir durant el 

càncer de mama: forta, desanimada, amb ganes de seguir lluitant, trista, 

angoixada o amb por. 
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- Importància de rebre suport psicològic durant la malaltia: variable 

qualitativa ordinal. La pacient ha de valorar si creu que rebre suport 

psicològic durant el càncer és important; sent 0 gens important i 5 molt 

important. 

 

- Oferiment de tractament psicològic des del centre on es va tractar el 

càncer: variable qualitativa. Es classifica en si li van oferir o no la 

possibilitat de rebre aquest tipus de tractament. 

 

- Utilització d’aquesta ajuda psicològica: variable qualitativa. Es classifica 

en si la pacient va utilitzar o no l’ajuda psicològica. 

 

- Suposició del tractament psicològic com a suport: variable qualitativa 

ordinal. La pacient ha de valorar si l’ajuda psicològica que va rebre li va 

suposar un suport; sent 0 gens de suport i 5 molt de suport. 

 

- Millora d’algun aspecte del servei psicològic rebut: variable qualitativa. 

Es classifica en si la pacient no està contenta amb el servei rebut, és a 

dir, si milloraria algun aspecte o si no milloraria res del servei psicològic 

que va rebre. 

 

- Aspecte a millorar del servei psicològic rebut: variable qualitativa. Si és 

el cas que la pacient té algun aspecte a millorar de l’ajuda psicològica 

que va rebre, el pot transmetre. 

 

- Rebuda d’algun altre suport per part del centre on es va tractar la 

malaltia: variable qualitativa. Es classifica en si va rebre o no algun altre 

tipus de suport, que no sigui suport psicològic, des del centre on es va 

tractar el càncer. 

 

- Amb quin suport es va sentir millor: variable qualitativa. Si és el cas que 

la pacient va rebre algun altre tipus de suport, es pregunta amb quin es 
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va sentir millor; si amb treball individual, treball grupal, fisioteràpia o 

grups psicoeducatius. 

 

- Sentiment de recolzament per part de la família: variable qualitativa 

ordinal. La pacient ha de valorar si va sentir que la família li va donar 

suport; sent 0 gens de suport i 5 molt de suport. 

 

- Moment més dur durant el trajecte de la malaltia: variable qualitativa. Es 

pregunta a la pacient quin moment del càncer va ser més dur; si el 

moment del diagnòstic, durant el tractament, després de la mastectomia 

(si és el cas), el moment d’afrontar el futur o la recaiguda (si és el cas). 

 

- Aportació d’alguna cosa positiva per part de la malaltia: variable 

qualitativa. Es pregunta a la pacient si creu que el càncer de mama li ha 

aportat algun aspecte positiu o no. 

 

- Cosa positiva que li ha aportat el càncer de mama: variable qualitativa. 

La pacient pot transmetre les coses positives que li ha aportat la malaltia. 

 

- Consell a altres dones que estiguin passant o hagin passat per la 

mateixa situació: variable qualitativa. Les pacients poden transmetre 

consells a altre dones que hagin passat o estiguin passant per un càncer 

de mama. 

 

 

ENQUESTA A PROFESSIONALS SANITARIS QUE TRACTIN AMB 

PACIENTS AMB CÀNCER DE MAMA 

- Sexe: variable qualitativa. Es classifica en home o dona. 

 

- Edat: variable quantitativa. Es classifica en menys de 30 anys, entre 30 

i 40 anys, entre 40 i 50 anys, entre 50 i 60 anys i en més de 60 anys. 
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- Àmbit sanitari des del qual tracta a les pacients amb càncer de mama: 

variable qualitativa. Es classifica en Centre d’Atenció Primària (CAP), 

hospital o associació. 

 

- Categoria professional des de la qual tracta a les pacients amb càncer 

de mama: variable qualitativa. Es classifica en metge/sa, infermer/a, 

psicòleg/a o treballador/a social. 

 

- Importància del fet que les pacients amb càncer de mama rebin suport 

psicològic durant el trajecte de la malaltia per a la superació d’aquesta: 

variable qualitativa ordinal. El professional sanitari ha de valorar si creu 

que és important, per a les pacients, rebre suport psicològic durant el 

càncer per a la superació d’aquest; sent 0 gens important i 5 molt 

important. 

 

- Importància del fet que les pacients amb càncer de mama rebin suport 

per part de la família a l’hora d’afrontar la patologia: variable qualitativa 

ordinal. El professional sanitari ha de valorar si creu que és important, 

per a les pacients, rebre suport per part de la família a l’hora d’afrontar 

el càncer de mama; sent 0 gens important i 5 molt important. 

 

- Sentiment de preparació per tractar aquest tipus de pacients: variable 

qualitativa ordinal. El professional sanitari ha de valorar si se sent 

preparat per tractar pacients amb càncer de mama; sent 0 gens preparat 

i 5 molt preparat. 

 

- Rebuda d’alguna formació específica pel seguiment de pacients amb 

càncer de mama: variable qualitativa. Es pregunta al professional 

sanitari si va rebre o no alguna formació específica per a tractar aquest 

tipus de pacients. 
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- Moment més difícil d’afrontar per a les pacients: variable qualitativa. Es 

pregunta al professional sanitari quin creu que és el moment més difícil 

de la malaltia per a les dones amb càncer de mama; si el moment del 

diagnòstic, si durant el tractament, si després de la mastectomia (si és 

el cas), si afrontant el futur o si hi ha recaiguda (si és el cas). 

 

- Paper important en el decurs d’aquesta malaltia: variable qualitativa 

ordinal. El professional sanitari ha de valorar si creu que té un paper 

important en el trajecte del càncer de mama; sent 0 gens important i 5 

molt important. 

 

6.4. Recollida de dades 

Les dades obtingudes a partir de les enquestes han estat enregistrades als 

Formularis de Google a mesura que les pacients i els professionals sanitaris 

les han anat contestant. A la mateixa web, es creen uns gràfics, els quals 

indiquen el nombre de persones que ha escollit cada resposta, i s’anoten les 

respostes que s’hagin redactat, si és el cas d’una pregunta de lliure resposta. 

A partir de la recollida de dades, es recopilen els resultats obtinguts per a 

realitzar un posterior anàlisi. La informació queda emmagatzemada en dos fulls 

de càlcul diferents, un per les dades obtingudes de l’enquesta a pacients amb 

càncer de mama, i l’altre per les dades obtingudes de l’enquesta a professionals 

sanitaris que tractin amb aquest tipus de pacients. 

Cal garantir la protecció de dades i la confidencialitat. Per tant, es garanteix que 

només persones autoritzades i jo com a creadora del projecte, tenim accés a 

les dades. 
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6.5. Anàlisi de dades 

ENQUESTA A PACIENTS AMB CÀNCER DE MAMA 

Han respost l’enquesta un total de 58 dones. 

 

Edat: 

 

 

El gràfic mostra que el percentatge de resposta més elevat correspon al marge 

d’edat d’entre 50 i 60 anys; una dada que podem relacionar perfectament amb 

l’edat en què sol aparèixer aquest tipus de tumor, la qual és entre els 35 i els 

80 anys, amb una major incidència entre els 45 i els 65 anys.  

 

Edat en el moment del diagnòstic: 

 

 

Figura 1: Edat. Gràfic extret de l’enquesta a pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 

Figura 2: Edat en el moment del diagnòstic. Gràfic extret de l’enquesta a pacients amb 

càncer de mama. Font pròpia. 
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Tal com mostra el gràfic, l’edat que predominant en el moment del diagnòstic 

és entre 40 i 50 anys; una dada que coincideix amb la incidència d’aquesta 

malaltia, la qual se situa entre els 45 i 60 anys. 

 

Estat actual en la malaltia: 

 

 

 

La majoria de dones que van respondre l’enquesta, fa més d’un any que estan 

curades; fet que pot aportar una visió molt objectiva i relativament recent del 

que va ser la malaltia per a elles. També, els percentatges més petits de 

resposta com ara, el fet d’estar fent tractament, tenir una recaiguda o tenir 

metàstasi, pot significar una altra visió totalment diferent a la de dones que fa 

més d’un any que estan curades, pel simple fet que estan en etapes diferents 

de la malaltia. 

 

Com es va sentir psicològicament quan li van diagnosticar la malaltia: 

 

Figura 3: Estat actual en la malaltia. Gràfic extret de l’enquesta a pacients amb càncer de 

mama. Font pròpia. 

Figura 4: Com es va sentir psicològicament quan li van diagnosticar la malaltia. Gràfic 

extret de l’enquesta a pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 
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En aquesta pregunta, les pacients podien marcar més d’una resposta, ja que 

existeix la possibilitat que fos difícil per a elles descriure amb només una emoció 

com es van sentir psicològicament. El sentiment més escollit entre elles és “amb 

por”. Aquesta elecció pot ser deguda a la incertesa que senten al no saber com 

evolucionarà el càncer de mama. Tot això, comporta una situació vital 

estressant. 

 

Com va afrontar el càncer de mama: 

 

 

 

Com es pot veure en el gràfic, per a les pacients, la família és el punt de suport 

més important. Aquest fet pot ser degut al fet que són les persones amb les 

quals passen més temps durant el trajecte de la malaltia, ja sigui en 

l’acompanyament a les consultes amb els especialistes, durant els tractaments 

i durant el dia a dia. Seguidament, es troba l’equip sanitari, el qual ja sigui per 

la seva ajuda a nivell patològic o psicològic, fa sentir a les pacients més 

segures; ja que com més informació reben menys por tenen al que pugui 

passar. El fet que els amics suposin un percentatge més petit podria deure’s al 

fet que el càncer segueix sent un tabú i sovint provoca estigmatització a nivell 

social. 

 

 

 

Figura 5: Com va afrontar el càncer de mama. Gràfic extret de l’enquesta a pacients amb 

càncer de mama. Font pròpia. 
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Com es va sentir psicològicament durant el trajecte de la malaltia: 

 

 

 

En comparació amb com es van sentir les pacients en el moment del diagnòstic, 

durant el trajecte del càncer es van sentir principalment amb ganes de lluitar i 

seguir endavant. Aquest sentiment és molt diferent al de “amb por” del principi; 

canvi emocional que pot ser degut a un mecanisme de defensa desenvolupat 

per tal de lluitar contra la malaltia. Tot i així, amb menys percentatge de 

resposta, hi segueix havent sentiments com ara desanimada, trista , angoixada 

o amb por; aquestes emocions negatives justificarien la necessitat de 

l’enfocament multidisciplinari en el tractament del càncer. 

 

Importància de rebre suport psicològic durant la malaltia: 

 

 

 

 

Figura 6: Com es va sentir psicològicament durant el trajecte de la malaltia. Gràfic extret 

de l’enquesta a pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 

Figura 7: Importància de rebre suport psicològic durant la malaltia. Gràfic extret de 

l’enquesta a pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 
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Com reflecteix el gràfic, més de la meitat de les pacients coincideixen en el fet 

que és molt important rebre suport psicològic. Aquestes dades indiquen que el 

fet d’oferir servei psicològic durant el trajecte de la malaltia pot ser una ajuda 

clau per a elles. 

 

Oferiment de tractament psicològic des del centre on es va tractar el càncer: 

 

 

 

Com es pot observar, guanya el color blau, indicant un sí per part de les 

pacients a les quals van oferir rebre suport psicològic. Tot i aquest sí 

predominant, cal destacar la petita porció de dones a les quals no els la van 

oferir. 

 

Utilització d’aquest ajuda psicològica: 

 

Figura 8: Oferiment de tractament psicològic des del centre on es va tractar el càncer. 

Gràfic extret de l’enquesta a pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 

Figura 9: Utilització d’aquesta ajuda psicològica. Gràfic extret de l’enquesta a pacients 

amb càncer de mama. Font pròpia. 
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El gràfic mostra que la meitat de les pacients van utilitzar el tractament 

psicològic que els van oferir, mentre que l’altra meitat va decidir prescindir 

d’aquesta ajuda psicològica. 

 

Valoració del tractament psicològic com a suport: 

 

 

 

A l’hora de valorar el suport que els va suposar el tractament psicològic, hi ha 

diversitat d’opinions. Hi ha pacients que han valorat aquesta ajuda psicològica 

com a “molt de suport”, mentre altres l’han valorada com a “poc” o “gens” de 

suport. Aquestes dades reflecteixen que per a algunes dones amb càncer de 

mama el tractament psicològic no va ser suficient, no va ser com esperaven o 

no les va ajudar. 

 

Millora d’algun aspecte del servei psicològic rebut: 

 

 

 

Figura 10: Valoració del tractament psicològic com a suport. Gràfic extret de l’enquesta a 

pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 

Figura 11: Millora d’algun aspecte del servei psicològic rebut. Gràfic extret de l’enquesta 

a pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 
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Les dades del gràfic mostren que la majoria de les pacients no millorarien cap 

aspecte del servei psicològic rebut. Tot i així, una part d’elles sí que en milloraria 

algun aspecte. 

 

Aspecte a millorar del servei psicològic rebut: 

Tal com s’ha pogut veure representat en el gràfic anterior, un petit percentatge 

de les respostes afirmava que milloraria algun aspecte del servei psicològic 

rebut. Les pacients, al ser una pregunta de resposta lliure, han pogut explicar 

què millorarien de l’ajuda psicològica que van rebre. 
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Hi ha diversitat d’opinions entre les pacients, però coincideixen que el 

tractament hauria de ser més personalitzat i proper; ja que expliquen que, des 

de la seva experiència, hi ha un tracte massa fred i se senten com una pacient 

més. També opinen que hi hauria d’haver més sessions: en el moment del 

diagnòstic, a l’hora de fer quimioteràpia, abans i després de l’operació. Un punt 

important que destaquen és el fet de saber com avança la malaltia, és a dir, els 

agradaria estar informades en tot moment; ja que aquest sentiment d’incertesa 

és el que els provoca sentir por.  

 

Rebuda d’algun altre suport per part del centre on es va tractar la malaltia: 

 

 

 

El gràfic mostra que més de la meitat de les dones no van rebre un suport que 

no fos el psicològic. Aquestes dades reflecteixen que els centres on tracten el 

càncer de mama ofereixen pocs suports per a les pacients. Un buit que seria 

interessant emplenar, ja que podria ser de gran ajuda entre les dones amb 

càncer. 

 

 

 

 

 

Figura 12: Rebuda d’algun altre suport per part del centre on es va tractar la malaltia. 

Gràfic extret de l’enquesta a pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 
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Amb quin suport es va sentir millor: 

 

 

El gràfic anterior mostra, en petit percentatge, les pacients que sí que van rebre 

un altre tipus de suport que no fos el psicològic. Les dades reflecteixen que el 

suport amb el qual es van sentir millor va ser el treball grupal. Per aquesta raó, 

es podria potenciar aquest tipus de suport per tal de compartir la part 

psicològica de la malaltia amb altres pacients, intercanviant opinions, 

experiències, consells... 

 

Sentiment de suport per part de la família: 

 

 

 

Les dades mostren que la majoria de les pacients van sentir suport per part de 

la família; un fet molt important ja que en una pregunta anterior, un gran 

percentatge d’elles ha afirmat que era molt important rebre aquest suport durant 

la malaltia. Tot i això, d’acord amb els petits percentatges de resposta que 

Figura 13: Amb quin suport es va sentir millor. Gràfic extret de l’enquesta a pacients amb 

càncer de mama. Font pròpia. 

Figura 14: Sentiment de suport per part de la família. Gràfic extret de l’enquesta a 

pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 
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indiquen que no van sentir tant suport, seria bo reforçar-lo amb suport 

psicològic amb la finalitat de compensar aquesta mancança.  

 

Moment més dur durant el trajecte de la malaltia: 

 

 

 

El gràfic mostra que el moment més dur per a les pacients és, sens dubte, el 

moment del diagnòstic. Segurament, aquest fet es deu a la por i a la incertesa 

que senten al principi de la malaltia. Aquest diagnòstic trenca de cop la rutina 

diària i suposa un gir inesperat a la vida de cadascuna. Per aquesta raó, es 

podria treballar més la part psicològica en aquest moment del càncer de mama, 

fent que les pacients se sentin més segures i confiades en el tractament. 

 

Aportació d’alguna cosa positiva per part de la malaltia: 

 

 

 

Figura 15: Moment més dur durant el trajecte de la malaltia. Gràfic extret de l’enquesta a 

pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 

Figura 16: Aportació d’alguna cosa positiva per part de la malaltia. Gràfic extret de 

l’enquesta a pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 
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El gràfic reflecteix que, a més d’un 75% de les pacients, el càncer de mama els 

ha aportat alguna cosa positiva. Malgrat tot el que han viscut aquestes dones, 

mostren una visió optimista per a quedar-se amb la part positiva del càncer de 

mama, per molt petita que sigui. 

 

Cosa positiva que li ha aportat el càncer de mama: 
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Malgrat el desgast físic i psicològic que provoca el càncer de mama, segons les 

pacients, la malaltia els ha fet valorar més les petites coses del dia a dia i viure 

el moment. Així com també destaquen la fortalesa i l’esperit de lluita que els ha 

suposat. Aquestes reflexions les podríem resumir en una espècie de “Carpe 

diem”, que significa “aprofita el dia”. Com elles diuen, s’ha de viure la vida! 

 

Consell a altres dones que estiguin passant o hagin passat per la mateixa 

situació: 
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En aquesta pregunta, les pacients han pogut donar els seus consells a altres 

dones que hagin passat o estiguin passant per un càncer de mama. Cadascun 

dels missatges que donen és una visió personal del que els va ser útil durant la 

malaltia; consells que poden ajudar a persones que estiguin passant pel mateix. 

De tots els suggeriments podem destacar lluita, fortalesa, confiança, valentia i 

buscar suport. 
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ENQUESTA A PROFESSIONALS SANITARIS QUE TRACTIN AMB 

PACIENTS AMB CÀNCER DE MAMA 

Han respost l’enquesta un total de 131 professionals. 

 

Sexe: 

 

 

 

El gràfic mostra que la majoria de professionals sanitaris que han respost 

l’enquesta són dones; dades que es relacionen amb el fet que, actualment, 

treballen més dones que homes en el sector sanitari. 

 

Edat: 

 

 

Les dades del gràfic mostren diversitat d’edats entre els professionals sanitaris.  

Figura 17: Sexe. Gràfic extret de l’enquesta a professionals sanitaris que tractin amb 

pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 

Figura 18: Edat. Gràfic extret de l’enquesta a professionals sanitaris que tractin amb 

pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 
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Àmbit sanitari des del qual tracta a les pacients amb càncer de mama: 

 

 

El percentatge més elevat de resposta correspon als professionals sanitaris que 

tracten a les pacients des de Centres d’Atenció Primària. Aquestes dades 

poden donar una visó més sensible, ja que el tracte amb les pacients sol ser 

més accessible i personalitzat. 

 

Categoria professional des de la qual tracta a les pacients amb càncer de 

mama: 

 

 

El gràfic mostra que els percentatges més grans de resposta corresponen a 

metges i infermers. 

  

Figura 19: Àmbit sanitari des del qual tracta a les pacients amb càncer de mama. Gràfic 

extret de l’enquesta a professionals sanitaris que tractin amb pacients amb càncer de 

mama. Font pròpia. 

Figura 20: Categoria professional des de la qual tracta a les pacients amb càncer de mama. 

Gràfic extret de l’enquesta a professionals sanitaris que tractin amb pacients amb càncer 

de mama. Font pròpia. 
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Importància del fet que les pacients amb càncer de mama rebin suport 

psicològic durant el trajecte de la malaltia per a la superació d’aquesta: 

 

  

 

 

La representació gràfica reflecteix que la gran majoria dels professionals 

sanitaris opinen que és molt important que les pacients amb càncer de mama 

rebin suport psicològic. Aquestes respostes coincideixen amb les de les 

pacients; tots creuen que és molt important rebre ajuda psicològica durant el 

procés de la malaltia. 

 

Importància del fet que les pacients amb càncer de mama rebin suport per part 

de la família a l’hora d’afrontar la patologia: 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Importància del fet que les pacients amb càncer de mama rebin suport psicològic 

durant el trajecte de la malaltia per a la superació d’aquesta. Gràfic extret de l’enquesta a 

professionals sanitaris que tractin amb pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 

Figura 22: Importància del fet que les pacients amb càncer de mama rebin suport per part 

de la família a l’hora d’afrontar la patologia. Gràfic extret de l’enquesta a professionals 

sanitaris que tractin amb pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 
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Les dades mostren que els professionals sanitaris que van respondre 

l’enquesta creuen que és molt important que les pacients rebin suport per part 

de la família. Per a les pacients, la família és un dels punts clau per a la 

superació de la malaltia. 

 

Sentiment de preparació per tractar aquest tipus de pacients: 

 

 

 

 

En aquesta pregunta, hi ha diversitat d’opinions en les respostes. Tot i així, la 

meitat dels professionals sanitaris se senten bastant preparats per tractar a les 

pacients. 

 

Rebuda d’alguna formació específica pel seguiment de pacients amb càncer de 

mama: 

 

 

 

Figura 23: Sentiment de preparació per tractar aquest tipus de pacients. Gràfic extret de 

l’enquesta a professionals sanitaris que tractin amb pacients amb càncer de mama. Font 

pròpia. 

Figura 24: Rebuda d’alguna formació específica pel seguiment de pacients amb càncer de 

mama. Gràfic extret de l’enquesta a professionals sanitaris que tractin amb pacients amb 

càncer de mama. Font pròpia. 
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Les dades del gràfic mostren que gran part dels professionals sanitaris no han 

rebut cap formació especifica de càncer de mama. Caldria reforçar aquest buit 

mitjançant cursos adreçats al reforç del seguiment d’aquesta patologia. 

 

Moment més difícil d’afrontar per a les pacients: 

 

 

 

En aquesta pregunta destaca que el moment més difícil d’afrontar per a les 

pacients és el moment del diagnòstic i la recaiguda. Aquestes dades 

coincideixen amb la visió de les pacients; ja que per a la majoria d’elles el 

moment més dur va ser el del diagnòstic. Per aquest motiu, en aquest punt de 

la malaltia els professionals podrien ajudar-les al màxim; ja sigui proporcionant-

los informació o ajuda psicològica per a què se sentin més segures a l’hora 

d’afrontar la patologia. 

 

Paper important en el decurs d’aquesta malaltia: 

 

Figura 25: Moment més difícil d’afrontar per a les pacients. Gràfic extret de l’enquesta a 

professionals sanitaris que tractin amb pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 

Figura 26: Paper important en el decurs d’aquesta malaltia. Gràfic extret de l’enquesta a 

professionals sanitaris que tractin amb pacients amb càncer de mama. Font pròpia. 
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El gràfic mostra que els professionals sanitaris creuen que tenen un paper 

bastant important en el decurs del càncer de mama. Les pacients van escollir, 

en segon lloc, que van afrontar la malaltia amb l’ajut de l’equip sanitari. Per tant, 

podríem dir que sí que tenen un paper important en el decurs d’aquesta 

malaltia. 
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7. Conclusions 

Partint de la hipòtesi que em vaig plantejar: “Des de la sanitat pública s’ofereix el 

tractament psicològic necessari a les dones amb càncer de mama” he pogut arribar 

a una sèrie de conclusions, a partir de les dades extretes de les respostes de les 

pacients amb càncer de mama i de les dels professionals sanitaris. 

Primerament, per a contextualitzar les conclusions, he tingut en compte que la gran 

majoria de les pacients estiguessin curades des de fa més d’un any. Aquest fet 

crea una percepció real del que va ser la malaltia per a elles. El marge d’edat de 

les pacients és d’entre 50 i 60 anys. Aquesta dada aporta una visió que s’ajusta 

amb l’edat en què sol aparèixer aquest tipus de tumor en els estudis de prevalença, 

on la major incidència és entre els 45 i 60 anys. 

A l’hora d’analitzar com es van sentir psicològicament les pacients en el moment 

del diagnòstic, la majoria d’elles coincideixen amb el sentiment de por. 

Segurament, aquesta emoció és deguda a la incertesa que senten al no saber de 

forma clara i certa com evolucionarà la malaltia. També destaquen que aquest 

moment és el més dur per a elles. Per aquests motius, es podria reforçar el suport 

psicològic en aquest punt inicial de la malaltia; simplement, amb sessions 

informatives per a aclarir els dubtes de les pacients i tranquil·litzar-les. Pel contrari, 

en comparació amb com es van sentir en el diagnòstic, durant el trajecte de la 

malaltia hi ha un canvi emocional notori. Les pacients se senten amb ganes de 

lluitar i seguir endavant. Tot i així, hi segueix havent sensacions de tristesa, angoixa 

i por. Sabent que hi ha diversitat quant a les sensacions de les malaltes, seria òptim 

preguntar-los com se senten abans de cada sessió de suport psicològic; ja que així 

es podria encarar el tractament de forma personalitzada. Cal remarcar que no totes 

les dones se senten igual enfront a la patologia. 

Per a elles, un punt de suport molt destacat i valuós és la família, amb la qual 

comparteixen el dia a dia de la malaltia. No obstant, algunes pacients no tenen 

aquest suport familiar, per la qual cosa, es podria reforçar si fos necessari, ja que 

és de gran ajuda que se sentin acompanyades i recolzades durant el trajecte de la 

malaltia. També, cal destacar que, en segon lloc, les pacients troben un suport 

rellevant en l’equip sanitari, tant pel seu paper en l’àmbit patològic com en el 
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psicològic. Per la seva posició i accessibilitat, poden conèixer bé les pacients, 

detectant quin és el moment més dur per a elles o si tenen mancances de suport 

a nivell familiar. Afirmen que se senten preparats per a tractar-les però que la gran 

majoria no ha rebut cap formació específica. Per aquest motiu, aquesta justa 

preparació es podria reforçar. 

En relació al suport durant el càncer de mama, la gran part de les pacients 

coincideix que és molt important rebre ajuda psicològica; tan important que es 

podria considerar una ajuda clau per a elles. Però, des del centre on es van tractar 

el càncer de mama, els van oferir aquesta possibilitat? Predominantment, els van 

oferir rebre suport psicològic. Tot i així, cal destacar un petita porció de dones a les 

quals no els la van donar. Par tant, seria essencial que independentment del fet 

que les pacients utilitzessin el servei o no, se’ls proporcionés aquesta possibilitat. 

Les pacients que han utilitzat l’ajuda psicològica l’han valorada tant positivament 

com negativament. Potser no va ser suficient, no va ser com esperaven o no les 

va ajudar, ja que algunes d’elles millorarien aspectes com ara: que el tractament 

sigui més proper i personalitzat, ja que hi ha un tracte massa fred i se senten com 

una pacient més; que hi hauria d’haver més sessions; i que els agradaria estar 

informades de com avança la malaltia en tot moment. Clarament, no totes les 

pacients se senten igual i per aquest motiu, les sessions haurien de ser amb un 

enfocament més personalitzat. 

A part del tractament psicològic individual, es podria potenciar més el treball grupal. 

Unes sessions on les pacients poden intercanviar opinions, experiències i consells 

amb la finalitat d’ajudar-se les unes a les altres a superar el càncer de mama. 

A partir de totes aquestes conclusions a què he arribat, ja puc corroborar la hipòtesi 

que m’havia plantejat a l’inici de l’estudi: “Des de la sanitat pública s’ofereix el 

tractament psicològic necessari a les dones amb càncer de mama.”  

Sí, des de la sanitat pública s’ofereix tractament psicològic però no el suficient. 

Actualment, existeix aquest servei però per a què realment fos efectiu s’hauria de 

millorar. Només amb el fet de basar les sessions en les pacients, és a dir, tenir la 

capacitat d’adaptar-les en funció de les necessitats de cadascuna d’elles, hauran 

fet un gran pas a una clara millorar d’aquest tractament.  



49 
 

8. Bibliografia 

 

 Guía del Cáncer de Mama de la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC) 

 

 Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) - càncer de mama:  

https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-mama 

 

 Medline Plus - càncer de mama:  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000913.htm 

 

 Viquipèdia - definició de psicologia:  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Psicologia 

 

 Institut Català d’Oncologia (ICO) - càncer de mama: 

http://ico.gencat.cat/ca/inici 

 

 Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) de Lleida: 

http://www.icslleida.cat/hospital/ 

 

 Associació de Dones Intervingudes de Mama (ADIMA) de Lleida: 

http://adima.cat/cat/index.php 

 

 Associacions de pacients i enllaços d’interès, Canal Salut de la Generalitat 

de Catalunya:  

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cancer/recursos/associacions-

de-pacients-i-enllacos-dinteres/ 

 

 Associació Save the mama: 

https://savethemama.org/ca/ 

  

https://www.aecc.es/es/todo-sobre-cancer/tipos-cancer/cancer-mama
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000913.htm
https://ca.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://ico.gencat.cat/ca/inici
http://www.icslleida.cat/hospital/
http://adima.cat/cat/index.php
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cancer/recursos/associacions-de-pacients-i-enllacos-dinteres/
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cancer/recursos/associacions-de-pacients-i-enllacos-dinteres/
https://savethemama.org/ca/


50 
 

9. Annexos 

 

ENTREVISTA A PACIENTS AMB CÀNCER DE MAMA 

Hola! Soc la Gemma Salud, una estudiant de Batxillerat que enguany està fent el 

seu Treball de Recerca, el qual tracta sobre el suport psicològic en el tractament 

del càncer de mama. Per a valorar realment aquesta part de la malaltia, em seria 

de gran ajuda que pacients com vosaltres em responguéssiu aquesta petita 

entrevista, totalment anònima. Moltíssimes gràcies! 

 

- Edat: 

o Menys de 25 anys 

o Entre 25 i 30 anys 

o Entre 30 i 40 anys 

o Entre 40 i 50 anys 

o Entre 50 i 60 anys 

o Entre 60 i 70 anys 

o Més de 70 anys 

 

- Edat en el moment del diagnòstic: 

o Menys de 25 anys 

o Entre 25 i 30 anys 

o Entre 30 i 40 anys 

o Entre 40 i 50 anys 

o Entre 50 i 60 anys 

o Entre 60 i 70 anys 

o Més de 70 anys 

 

- Quin és el seu estat actual en la malaltia? 

o M’han diagnosticat la malaltia recentment 

o Estic fent tractament 
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o M’han realitzat una intervenció quirúrgica 

o Fa un mes que estic curada 

o Fa entre un mes i un any que estic curada 

o Fa més d’un any que estic curada 

o He recaigut 

o Tinc metàstasi 

 

- Com es va sentir psicològicament quan li van diagnosticar la malaltia? 

o Impotent 

o Trista 

o Enfadada 

o Confosa 

o Desanimada 

o Amb por 

 

- Com va enfrontar el càncer de mama? 

o Amb l’ajut de la família 

o Amb l’ajut dels amics 

o Amb l’ajut de l’equip sanitari 

o Em vaig sentir sola 

 

- Com es va sentir psicològicament durant el trajecte de la malaltia? 

o Forta 

o Desanimada 

o Amb ganes de seguir lluitant 

o Trista 

o Angoixada 

o Amb por 
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- Creu que és important rebre suport psicològic durant la malaltia? 

Gens important: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5: Molt important 

 

- Des del centre on es va tractar el càncer, li van oferir la possibilitat de 

rebre tractament psicològic? 

o Sí 

o No 

 

- Si és així, va utilitzar aquesta ajuda psicològica? 

o Sí 

o No 

 

- Si és així, li va suposar un suport? 

Gens de suport: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5: Molt de suport 

 

- Milloraria algun aspecte del servei psicològic rebut? 

o No, estic molt contenta amb el servei rebut 

o Si 

 

- Aspecte a millorar... 

... 

 

- Va rebre algun suport per part del centre on es va tractar la malaltia? 

o Sí 

o No 
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- Si és així, amb quin suport rebut es va sentir millor? 

o Treball individual 

o Treball grupal 

o Fisioteràpia 

o Grups psicoeducatius 

 

- Va sentir suport per part de la família? 

Gens de suport: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5: Molt de suport 

 

- Quin va ser el moment més dur per a vostè durant el trajecte de la 

malaltia? 

o El moment del diagnòstic 

o Durant el tractament 

o Després de la mastectomia, si és el cas 

o El moment d’afrontar el futur 

o La recaiguda, si és el cas 

 

- Creu que la malaltia li ha aportat alguna cosa positiva? 

o Si 

o No, no m’ha aportat res positiu 

 

- Cosa positiva que li ha aportat... 

... 

 

- I per finalitzar, què aconsellaria a altres dones que estiguin passant o 

hagin passat per la mateixa situació que vostè? 

... 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració; us ho agraeixo moltíssim! 
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ENTREVISTA A PROFESSIONALS SANITARIS QUE TRACTIN AMB 

PACIENTS AMB CÀNCER DE MAMA 

Hola! Soc la Gemma Salud, una estudiant de Batxillerat que enguany està fent el 

seu Treball de Recerca, el qual tracta sobre el suport psicològic en el tractament 

del càncer de mama. Per a valorar realment aquesta part de la malaltia, em seria 

de gran ajuda que professionals sanitaris com vosaltres em responguéssiu aquesta 

petita entrevista, totalment anònima. Moltíssimes gràcies! 

 

- Sexe: 

o Home 

o Dona 

 

- Edat: 

o Menys de 30 anys 

o Entre 30 i 40 anys 

o Entre 40 i 50 anys 

o Entre 50 i 60 anys 

o Més de 60 anys 

 

- Des de quin àmbit sanitari tracta les pacients amb càncer de mama? 

o Centre d’Atenció Primària (CAP) 

o Hospital 

o Associació  

 

- Des de quina categoria professional tracta a les pacients amb càncer de 

mama? 

o Metge/sa 

o Infermer/a 

o Psicòleg/a 
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o Treballador/a social 

 

- Creu que el fet que rebin suport psicològic durant el trajecte de la malaltia 

és important per a la superació d’aquesta? 

Gens important: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5: Molt important 

 

- Creu que és important que rebin un suport per part de la família a l’hora 

d’afrontar la patologia? 

Gens important: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5: Molt important 

 

- Se sent preparat per tractar aquest tipus de pacients? 

Poc preparat: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5: Molt preparat 

 

- Ha rebut alguna formació específica pel seguiment de pacients amb 

càncer de mama? 

o Sí 

o No 

 

- Quin moment creu que és el més difícil d’afrontar per a les pacients? 

o El moment del diagnòstic 

o Durant el tractament 

o Després de la mastectomia, si és el cas 

o Afrontant el futur 

o Si hi ha recaiguda 

 

- Creu que vostè té un paper important en el decurs d’aquesta malaltia? 

Gens important: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5: Molt important 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració; us ho agraeixo moltíssim!  



56 
 

10. Agraïments 

Primer de tot, m’agradaria donar les gràcies a totes les dones que van contestar 

l’enquesta, ja que parlar d’una malaltia sovint no és gens fàcil i elles van compartir 

amb mi, de manera anònima, la seva experiència personal. També, voldria agrair 

la col·laboració de tots els professionals sanitaris que van respondre l’enquesta. 

Gràcies a totes aquestes persones va ser possible realitzar el meu treball. Sense 

tots i cadascun d’ells no hagués estat possible elaborar l’estudi.   

Voldria donar moltíssimes gràcies a les tutores que m’han ajudat en tot moment 

del treball, animant-me a investigar i guiant-me en el camí, fent d’aquest treball un 

gran projecte. Gràcies també a l’Institut per donar-me l’oportunitat de poder 

realitzar aquest treball, amb el qual he pogut abocar tots els coneixement que he 

après durant tota la meva etapa a secundària. 

Voldria donar les gràcies a la Silvia Romero, una professora d’Universitat i amiga 

de la família, la qual ha portat molts treballs de recerca i em va oferir la seva ajuda 

per encarar el tema del meu projecte. També voldria agrair l’ajuda de l’Aida Angles, 

psicòloga de l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) de Lleida, per 

proporcionar-me informació molt útil per realitzar la part teòrica del treball i per fer 

de nexe entre les pacients amb càncer de mama i jo; i, a la Neus Aymamí, 

psicòloga de l’Hospital Santa Maria de Lleida i d’Atenció Primària, que em va 

aportar la seva opinió com a professional experta en el tema. 

Per últim, però no menys important, m’agradaria donar infinites gràcies a la meva 

família, per ser-hi en tot moment i per donar-me suport sempre. He tingut la sort 

que a casa, el càncer de mama mai ha estat un tabú i hem pogut parlar obertament 

de la malaltia. Voldria destacar l’ajuda de la meva mare, que amb la seva 

experiència com a metge de família m’ha ensenyat molt sobre moltes malalties; al 

meu pare, per encoratjar-me sempre a lluitar pels meus objectius; i, a la meva 

germana Mariona, que tothora és al meu costat, amb la seva experiència, 

ensenyant-me i guiant-me. 

Moltes gràcies a tots! 


