
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADOS SENSÍVEIS DE ENFERMAGEM A MULHERES SUBMETIDAS À 

MASTECTOMIA:  

SUBSÍDIOS PARA UMA AÇÃO EDUCATIVA COM ENFOQUE NA DIMENSÃO 

ÉTICA E ESTÉTICA 

 

 

 

 

 

Autora: Sandra Regina Terra Campos Nicolau 

Orientador: Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira 

Linha de Pesquisa: O Contexto do Cuidar em Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, 2015 



CUIDADOS SENSÍVEIS DE ENFERMAGEM A MULHERES 
SUBMETIDAS À MASTECTOMIA: SUBSÍDIOS PARA UMA AÇÃO 
EDUCATIVA COM ENFOQUE NA DIMENSÃO ÉTICA E ESTÉTICA 

Autora: Sandra Regina Terra Campos Nicolau 
Orientador: Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira 

Dissertação apresentada ao 
Programa de Mestrado Profissional 
em Enfermagem Assistencial da 
Escola de Enfermagem Aurora de 
Afonso Costa da Universidade 
Federal Fluminense como requisito 
para a obtenção do Grau de 
Mestre. 

Linha de pesquisa: O Contexto do 
Cuidar em Saúde 

Niterói, 2015 



 

 

 

N 639      Nicolau, Sandra Regina Terra Campos. 
Cuidados sensíveis de enfermagem a 

mulheres submetidas a mastectomia: subsídios 
para uma ação educativa com enfoque na 
dimensão ética e estética / Sandra Regina Terra 
Campos Nicolau. – Niterói: [s.n.], 2015. 

 
69 f. 
Dissertação (Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial) - Universidade Federal 
Fluminense, 2015. 

Orientador: Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira. 
 
 
1. Neoplasias da mama. 2. Enfermagem 

oncológica. 3. Mastectomia. 4. Cuidados de 
enfermagem. I. Título. 

 
CDD 616.99449 

 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
CUIDADOS SENSÍVEIS DE ENFERMAGEM A MULHERES SUBMETIDAS À 

MASTECTOMIA: SUBSÍDIOS PARA UMA AÇÃO EDUCATIVA COM ENFOQUE 
NA DIMENSÃO ÉTICA E ESTÉTICA 

 
 
 

Linha de Pesquisa: O Contexto do Cuidar em Saúde 

 

 

Autora: Sandra Regina Terra Campos Nicolau 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira  

 

Banca Examinadora: 
 
_________________________________________________________________ 
Prof. Dr. Enéas Rangel Teixeira – UFF – Presidente 
 
_________________________________________________________________ 
Profa. Dra. Marléa Chagas Moreira – UFRJ - 1ª examinadora 
 
_________________________________________________________________ 
Profa. Dra. Eliane Ramos Pereira - UFF - 2ª Examinadora 
 
 
Suplentes 
_________________________________________________________________ 
Profa. Dra. Sonia Regina de Souza – UNIRIO 
 
_________________________________________________________________ 
Profa. Dra. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva – UFF 



AGRADECIMENTOS 

 

A Deus por ter me permitido sobreviver a um câncer de mama e 

poder fazer essa dissertação, no intuito de contribuir com a equipe 

de enfermagem para o exercício de uma nova maneira de cuidar 

de pacientes submetidas à mastectomia, numa visão mais 

humanizada e subjetiva. 

Ao meu orientador, Enéas Rangel Teixeira, pelo apoio, paciência, 

simplicidade e incentivo, foi a pessoa certa com toda sua 

sensibilidade, para estar comigo nessa construção literária. 

Aos meus filhos, Fábio Júnior e Felipe, pelo incentivo e 

compreensão quanto à minha ausência. 

Aos meus pais, Hélcio e Lúcia, que me ensinaram a melhor lição: 

honestidade e perseverança. 

Ao meu irmão, Hélcio Dias Campos Júnior, que sempre acreditou 

e torceu por mim.  

À minha amiga e futura nora, Débora de Souza Aranha, pela sua 

cooperação com a informática em todo o mestrado. Sem a sua 

ajuda eu não teria concluído a dissertação. 

Aos amigos que fizeram parte dos meus momentos sempre me 

ajudando e incentivando. 

A todos os colegas e professores da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa que, com suas aulas, construíram o saber 

necessário para que transformasse esse sonho em realidade. 

À equipe de enfermagem da Clínica Cirúrgica Feminina do HUAP, 

que colaborou nas entrevistas. 



RESUMO 

Nicolau SRTC. Cuidados sensíveis de enfermagem a mulheres submetidas à 
mastectomia: subsídios para uma ação educativa com enfoque na dimensão ética 
e estética. – 69f. Dissertação (Mestrado Profissional em Enfermagem 
Assistencial) - Universidade Federal Fluminense. Niterói, Rio de Janeiro. 
 
Objetivos: descrever as atividades de cuidado de enfermagem prestadas às 
mulheres submetidas à mastectomia; discutir os resultados na perspectiva do 
cuidado ético e estético em saúde; e elaborar uma ação educativa visando à 
discussão do modo de cuidar da equipe de enfermagem e a aplicação dos 
cuidados diretos e indiretos à paciente. Método: estudo descritivo e exploratório 
de abordagem qualitativa. Os dados foram coletados por meio de entrevista 
semiestruturada e observação de campo. Os sujeitos do estudo foram os 
profissionais que compõem a equipe de enfermagem da unidade da clínica 
cirúrgica feminina de um hospital universitário da rede pública federal de ensino 
de Niterói/RJ. Os dados foram tratados por análise de conteúdo do tipo temática. 
Resultados: Da análise emergiram três categorias: O cuidado sensível: o afetivo 
e estético; Orientações para o autocuidado e; Cuidados de enfermagem no pós-
operatório imediato de mulheres submetidas à mastectomia. Como produtos 
dessa pesquisa, foi criada a oficina solidária e um folheto informativo com 
orientações para a alta de pacientes. Conclusões: Este estudo teve como 
relevância a contribuição para uma prática assistencial humana e eficaz, e 
desenvolvimento do conhecimento da área da saúde da mulher em enfermagem 
oncológica, bem como contribuiu para o ensino e a pesquisa e inovação de 
cuidado. 
Descritores: Enfermagem Oncológica; Neoplasias da Mama; Mastectomia; 
Cuidados de Enfermagem.  
 



ABSTRACT 

Nicolau SRTC. Sensitive nursing care to women undergoing mastectomy: grants 
for educational activities focused on ethical and aesthetic dimension. – 69f. 
Dissertation (Professional Masters in Nursing Care) – Fluminense Federal 
University. Niterói. Rio de Janeiro, Brasil. 
 
Objectives: to describe the nursing care activities provided to women undergoing 
mastectomy; discuss the results in the ethical and aesthetic care in health 
perspective; and develop an educational action aimed at discussion of ways to 
take care of the nursing staff and the application of direct and indirect care to the 
patient. Method: descriptive study of qualitative approach. Data were collected 
through semi-structured interviews and field observation. The study subjects were 
the professionals that make up the nursing staff of the surgical clinic female unit of 
a federal university hospital at Niterói / RJ. The data were analyzed by thematic 
content analysis. Results: by analysis three categories emerged: The sensitive 
care: the affective and aesthetic; Guidelines for self-care; Nursing care in the 
immediate postoperative women undergoing mastectomy. As products of this 
research, was created the joint workshop and a leaflet with guidelines for 
discharge from the hospital. Conclusions: The relevance of study was 
contribution to a humane and effective care practice, and development of 
knowledge of the health of women in oncology nursing, and contributed to the 
education and research and care innovation. 
Keywords: Oncology Nursing; Breast Neoplasms; Mastectomy; Nursing Care.  
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O projeto de pesquisa teve como objeto de estudo o cuidado de 

enfermagem a mulheres hospitalizadas submetidas à mastectomia no pré e pós-

operatório. Este estudo pretendeu contribuir para uma prática assistencial humana 

e eficaz, para o desenvolvimento do conhecimento da área da saúde da mulher 

em enfermagem oncológica, bem como contribuiu para o ensino, a pesquisa e 

inovação do cuidado. Os objetivos delineados para este trabalho foram: descrever 

as atividades de cuidado de enfermagem prestadas às mulheres submetidas à 

mastectomia; discutir os resultados na perspectiva do cuidado ético e estético em 

saúde e elaborar uma ação educativa visando à discussão do modo de cuidar da 

equipe de enfermagem e à aplicação dos cuidados diretos e indiretos à paciente. 

O método do estudo foi qualitativo, de cunho descritivo e exploratório. A 

técnica de coleta de dados utilizada foi a entrevista semiestruturada. Foram 

entrevistados 15 profissionais da equipe de enfermagem da unidade da clínica 

cirúrgica feminina de um hospital universitário da rede pública federal de ensino da 

cidade de Niterói/RJ, que trata das clientes submetidas à mastectomia. Foi 

realizada análise temática das seguintes categorias emergidas: O cuidado 

sensível: o afetivo e estético; Orientações para o autocuidado e; Cuidados 

de enfermagem no pós-operatório imediato de mulheres submetidas à 

mastectomia. Conclui-se que, apesar da equipe de enfermagem realizar os 

cuidados de forma sensível e humanizada, evidenciou-se necessidade de 

sistematização dos cuidados e orientações para a alta dessas clientes. Muitas 

vezes solicitou-se uma sistematização de cuidados, que foi atendida, como um 

dos produtos dessa dissertação, através de um folheto informativo para a 

paciente. 
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1. INTRODUÇÃO  

Atuando como supervisora de enfermagem há alguns anos no Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), e após ter vivenciado uma experiência de 

câncer de mama, tendo sido submetida à mastectomia radical em 2009, fiquei 

mais sensível à observação das mulheres que enfrentam o mesmo problema. 

A carga de emoção que acarreta um diagnóstico dessa natureza, em 

princípio, é como se fosse uma sentença de morte, mas como a doença precisa 

ser enfrentada, tenta-se adquirir força e coragem para ir em direção à cura ou à 

sobrevivência com uma boa qualidade de vida. 

Nesse mesmo período, percebi que as mulheres em pré e pós-operatório de 

mastectomia radical, internadas na clínica cirúrgica feminina, não tinham uma 

orientação profícua sobre o seu problema e cuidado de saúde. Além disso, faltava 

uma assistência de enfermagem adequada e holística, a qual englobasse uma 

visão física, mental, psicológica e social ao mesmo tempo. 

Junto a isso, foi constatado que essas mulheres tinham, em sua maioria, 

idades entre 30 a 60 anos, embora ultimamente tenham surgido alguns casos de 

pacientes bem jovens, baixo grau de escolaridade, pertenciam à classe econômica 

menos favorecida, possuíam pouca ou nenhuma informação sobre sua doença e 

não sabiam como lidar com o pós-operatório e os cuidados com sua vida após a 

alta hospitalar. 

Em pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA)1, 

comprovou-se que o câncer de mama é o segundo tipo de câncer que mais 

acomete mulheres em todo o mundo. Em consonância com a pesquisa do INCA, 

de acordo com José Luiz Pedrini, vice-presidente da Sociedade Brasileira de 

Mastologia, em entrevista concedida no ano de 2011 ao Jornal Nacional, o 

número total de câncer de mama tem aumentado no mundo inteiro2 de 1 a 2% ao 

ano. O número estimado para 2014/2015 foi de 576 mil casos novos de câncer no 

Brasil. Há 18 anos foi lançada pelo INCA a estimativa sobre novos casos de 

câncer no Brasil, e esse trabalho vêm se aprimorando e tem por objetivo subsidiar 

gestores, serviços de saúde, universidades e a própria sociedade com 

informações atualizadas sobre a ocorrência do câncer na população brasileira3.  
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É necessário que sejam realizados mais estudos e pesquisas que tratem 

da qualidade de vida de mulheres que são acometidas pela doença. Nesse 

sentido, Azevedo e Lopes4 ressaltam a elevada incidência do câncer de mama 

entre as mulheres do mundo todo e destaca que a doença tem efeitos não 

somente físicos como também psicossociais que devem ser considerados nos 

estudos sobre o tema. As autoras fazem considerações importantes acerca da 

postura adotada pelas mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de mama e 

afirma que muitas delas avaliam o tipo de tratamento a ser adotado, tendo em 

vista a percepção que têm sobre a doença. Assim, para a autora, a mastectomia e 

a terapia conservadora constituem-se como as principais terapêuticas cirúrgicas 

disponíveis para a neoplasia da mama, e ambas têm resultados semelhantes para 

a sobrevivência. No entanto, as consequências destas abordagens têm forte 

influência na qualidade de vida subsequente ao tratamento. O estudo realizado 

com mulheres com câncer de mama, desenvolvido por essas autoras, concluiu 

que o significado desta doença para as mulheres é que a percepção sobre a 

doença pode influenciar as decisões na escolha do tratamento. Ao refletirem 

sobre a significação desta doença, mencionaram como uma perda irreparável, 

afirmando que o seio está relacionado à sexualidade, fertilidade e maternidade4.  

Atualmente os tratamentos são mais conservadores, ocorre que, 

geralmente, a doença é diagnosticada em estágio mais avançado e não resta 

alternativa a não ser realizar a mastectomia, sendo que em alguns casos nem é 

possível a realização da mesma. A mastectomia é um procedimento cirúrgico que 

tem a finalidade de erradicar o tumor.  

Outra modalidade de tratamento é a radioterapia que é um tratamento local 

com fonte de radiação e pode ser usada para evitar recorrências locais, 

destruindo as células remanescentes após a cirurgia, e aumentar a sobrevida da 

paciente5. 

A quimioterapia é usada no tratamento sistêmico do câncer de mama e 

pode ter caráter neoadjuvante, adjuvante ou paliativo. Esse tratamento pode ser 

por via endovenosa, trazendo efeitos colaterais intensos às mulheres, como 

náuseas, vômitos, mucosites, perda do apetite, anorexia, diarreia, fraturas e o 

mais temido de todas as mulheres, a alopecia5.  
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Em caso de câncer avançado, primeiro é feito a quimioterapia 

neoadjuvante pré-operatória, com o objetivo de redução do volume tumoral, 

tornando-os ressecáveis e permitindo a cirurgia conservadora nos tumores que, 

inicialmente, seriam retirados por mastectomia5. 

Existe também a hormonioterapia indicada para as pacientes que possuem 

receptores hormonais positivos para estrogênios ou progesterona. Na ausência de 

contraindicação, todas as pacientes que tem essa positividade, avaliada pelo 

estudo imuno-histoquímico, devem se submeter à hormonioterapia adjuvante, pois 

há uma relação direta entre os hormônios e receptores tumorais5.  

No tratamento cirúrgico, várias complicações pós-operatórias podem 

ocorrer, como linfedema, seroma, inflamações, infecções e demora de 

cicatrização da ferida6. 

O linfedema é uma patologia crônica, resultado de uma anomalia ou dano 

para o sistema linfático, gerando desequilíbrio nas trocas de líquidos do interstício, 

desconforto, diminuição da amplitude dos movimentos e problemas com a 

imagem corporal6. Os sinais e sintomas são o aumento de volume do membro 

superior homolateral à cirurgia, dor e sensação de peso. O tratamento é difícil e 

na maioria dos casos irreversível7. 

O seroma é uma coleção de fluidos composta por exsudato inflamatório e 

apresenta-se como uma área de flutuação sob o plastrão ou axila. Para preveni-lo 

é utilizado o sistema de drenagem fechado de sucção8 que tem o objetivo de 

obliterar o espaço morto e tem reduzido sua incidência na ferida operatória, 

propiciando uma melhor cicatrização e diminuição da ocorrência de infecções. 

Moura et al.9 apresentam uma pesquisa que tem como base o sentimento 

das mulheres mastectomizadas e faz críticas ao relacionamento médico-paciente 

ao afirmar que o foco dos profissionais de saúde especializados em oncologia é o 

tratamento fisiológico da doença, que é de fácil identificação em laboratório. De tal 

modo, os aspectos psicossociais e emocionais ficam em segundo plano.   

As mulheres acometidas pelo câncer de mama, em sua maioria, são 

mastectomizadas e têm o seio extirpado, sendo que na mastectomia radical são 

retirados músculos adjacentes e a cadeia ganglionar axilar, retirando os gânglios 

acometidos pelo câncer. Essas mulheres se deparam com um pós-operatório 
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fisicamente doloroso. Além disso, vivenciam a angústia de se verem mutiladas, 

sentem-se mulheres incompletas pela ausência de um seio ou dos dois. Assim, as 

dúvidas vêm à tona. Como continuar a viver diante da nova realidade? Esta é uma 

das muitas incertezas que surgem a partir de uma doença que requer inúmeros 

cuidados e tratamentos invasivos. 

A descoberta do diagnóstico de câncer de mama, e posteriormente de uma 

possível mutilação com a retirada do seio na mastectomia, tem um impacto 

desorganizador, objetivado, principalmente, pelo que representa a palavra em si, 

quase sempre uma “sentença de morte”.  

A identidade psíquica e corporal da mulher é afetada com a mastectomia, 

há a necessidade de repensar esse corpo modificado, porém com vida, para ser 

seguida apesar da mutilação de um órgão ao mesmo tempo físico e simbólico 

como a mama, e continuar se cuidando, reestruturando seu modo de viver e de se 

ver, indo ao fundo do poço e dele submergindo como uma nova mulher, 

modificada, porém sem se achar incompleta ou deformada. 

O quadro descrito fez surgir o desejo de realizar uma pesquisa sobre o 

cuidado de enfermagem integral, tomando como ponto de partida os aspectos 

éticos e estéticos10 do cuidado às mulheres submetidas à mastectomia no pré e 

pós-operatório. 

É papel do enfermeiro a orientação, o ensino, a avaliação e o 

acompanhamento, possibilitando o cuidado adequado às pacientes. Por isso a 

necessidade do estudo para uma possível intervenção de enfermagem com uma 

ação educativa, visando ao acompanhamento dos cuidados administrados a essa 

mulher desde o pré-operatório até a sua alta. 

O tema permite discutir uma série de questões, tendo em vista se tratar de 

uma doença que por si só gera questionamentos e dúvidas com relação à 

eficiência do tratamento, a incerteza do prognóstico, os efeitos físicos do 

tratamento quimioterápico, dentre outras incertezas e traumas que o diagnóstico 

de um câncer pode causar no paciente. Apesar da necessidade evidente de se 

discutir esses efeitos, é preciso dar atenção aos efeitos psicológicos 

desenvolvidos por mulheres acometidas pela doença, uma vez que envolve a 
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retirada do órgão feminino que traz embutida uma série de simbologias, afetando 

a sexualidade e o sentimento maternal da mulher.  

Esse estudo leva em consideração que o tratamento e cuidado da pessoa 

doente não se limitam ao aspecto físico; tem caráter de abordagem holística, 

visando um bem-estar geral para essas mulheres, razão pela qual se discute a 

eficiência da elaboração de uma sistematização de cuidados para elas. 

Ao longo da vida, o indivíduo passa por situações que muitas vezes lhe 

causam medo, angústia e ansiedade11. Diante de uma situação diferente do 

cotidiano como, por exemplo, uma mutilação pós-cirúrgica, esse medo ou 

ansiedade gera o que chamamos estresse12. É nesse momento que o enfermeiro 

deverá prestar uma assistência adequada a esta paciente, orientando-a e 

esclarecendo de maneira objetiva o procedimento que será realizado, e os 

cuidados que ela terá que ter a fim de evitar complicações no pós-operatório.   

Resgatar o atendimento humanizado constitui-se numa das chaves para a 

transformação das representações negativas dos profissionais que nela 

trabalham, cujas dimensões ética e estética fazem parte. Nesse sentido, são 

fundamentais a construção e a sustentação de espaços que permitam a 

comunicação, que facilitem e estimulem a livre expressão, a dinâmica do diálogo, 

o respeito, a diversidade e a promoção de um fluxo dinâmico de proposta de 

deliberações pautadas em relações mais humanas e solidárias, aliadas a um 

atendimento profissional e capacitado. 

1.1 Objeto de estudo 

O objeto deste estudo é o cuidado de enfermagem, com foco no o modo de 

cuidar das mulheres hospitalizadas submetidas à mastectomia no pré e pós-

operatório. 

1.2 Questões norteadoras 

As questões que norteiam este estudo são: Como a equipe de enfermagem 

está cuidando das mulheres mastectomizadas? Quais são as intervenções de 

enfermagem voltadas para a dimensão ética e estética das mulheres com câncer 
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de mama? Como criar e elaborar uma ação educativa visando à discussão do 

modo de cuidar da equipe de enfermagem e à aplicação dos cuidados diretos e 

indiretos à paciente? 

1.3 Objetivos 

Para responder a essas questões, delinearam-se os seguintes objetivos: 

 Objetivo geral:  

 Conhecer os modos de cuidar das mulheres mastectomizadas pela 

equipe de enfermagem da clínica cirúrgica feminina do HUAP, visando à 

construção de um produto para a assistência. 

 Objetivos específicos: 

 Descrever as atividades de cuidado de enfermagem prestadas às 

mulheres submetidas à mastectomia; 

 Discutir os resultados na perspectiva na perspectiva ética e estética do 

cuidado. 

1.4 Justificativa e relevância 

A área de conhecimento deste estudo é o cuidar na enfermagem e, nesse 

contexto, o estudo foi sobre a maneira de realizar esse cuidado, a partir das 

necessidades que foram demonstradas pela equipe de enfermagem. 

A justificativa do trabalho foi saber como as mulheres submetidas à 

mastectomia no HUAP vinham sendo cuidadas e a partir disso elaborar uma ação 

educativa visando à discussão do modo de cuidar da equipe de enfermagem e à 

aplicação dos cuidados diretos e indiretos à paciente.   

A pesquisa contribuirá para estimular os trabalhos científicos, 

incrementando a relação docente assistencial, para que o hospital possa 

futuramente criar centros de pesquisa, repercutindo na área do conhecimento e 

gerando um discurso científico para o hospital, juntando-se à técnica, experiência 

e assertividade científica. 

Este estudo visa trazer subsídios que contribuam para uma melhora na 

assistência de enfermagem e para a linha de pesquisa O contexto de cuidar em 
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saúde, resultando em uma assistência de enfermagem cada vez melhor.  

A partir dos resultados dessa pesquisa, que subsidiaram a elaboração de 

estratégia de discussão acerca do cuidado às pacientes mastectomizadas, 

planejou-se a criação de grupos compostos pela equipe de enfermagem e aberto 

à equipe multiprofissional, denominada de Oficina Solidária, por ser, na verdade, 

uma tentativa de melhora da assistência, com os profissionais se ajudando a 

descobrir um modo de cuidar da paciente submetida à mastectomia, através de 

uma visão subjetiva e holística.  

Além disso, o estudo promoveu o desenvolvimento de um produto que 

expunha os cuidados pós-operatórios e orientações para a alta, atendendo à 

dimensão sensível e humana, que valoriza a vida através do paradigma ético e 

estético dos sujeitos através das ações da equipe de enfermagem. Esse e a 

oficina solidária constituíram-se os produtos frutos dessa dissertação. 

Com este estudo, almeja-se a promoção do cuidado com a vida e 

melhoria da qualidade na assistência de enfermagem, bem como aprimorar a 

educação continuada e a formação dos trabalhadores de enfermagem. Busca-se, 

também, identificar, no cuidado de enfermagem, os anseios e dificuldades 

emocionais das mulheres com câncer de mama, suas necessidades de cuidado 

no enfrentamento da doença, na perspectiva ética e estética, e o modo de cuidar 

da equipe de enfermagem. 

Para consubstanciar a escrita desta pesquisa, foram realizadas pesquisas 

na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) com os descritores câncer de mama, 

mastectomia e cuidados de enfermagem e encontram-se: 416 artigos na 

MEDLINE; 179, na LILACS; e 39 na BDENF. Destes, dez foram selecionados 

considerando o objeto de estudo da pesquisa. Os resultados apontam para 

publicações cujo foco é o aspecto emocional que envolve a paciente que será 

submetida à mastectomia. Já a busca efetuada com os termos cuidado sensível e 

equipe de enfermagem resultou em apenas um artigo.  

O conjunto de artigos permitiu a compreensão dos movimentos de cuidado 

que envolvem a mulher com câncer de mama, englobando o recebimento do 

diagnóstico; as etapas de tratamento; as reações da paciente, como ansiedade, 

diminuição da autoestima, autoimagem prejudicada; e a assistência de 
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enfermagem sempre presente em todas as fases até a reabilitação. 

Os estudos utilizaram referenciais de enfermagem indicando modelos 

assistenciais, entendidos como construção histórica e social, que vai se 

organizando dentro da dinâmica social e política e dos interesses dos grupos 

sociais. Nessa concepção, a formação dos profissionais de enfermagem deve 

ultrapassar o uso de técnicas e abandonar a doença como instrumento de 

trabalho, adotar a saúde como objeto de atenção e apropriar-se do saber 

científico em suas atividades. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

A orientação teórica da pesquisa parte do referencial Ético e Estético nas 

relações dos cuidados de Enfermagem. 

Segundo a filosofia, a ética é o juízo de apreciação entre o bem e o mal13. 

O ser humano não deve ser tratado como objeto; devem-se resgatar os aspectos 

humanos como a estética, os sentimentos, a cidadania, principalmente com 

mulheres mastectomizadas, nas quais a perda do seio afeta a estética e prejudica 

a autoimagem. 

A estética abordada é a da existência, que passa pelo desejo de vida, de 

se cuidar e de se motivar para as atividades do cotidiano14. A cliente não seria um 

ser passivo nos cuidados de Enfermagem, pelo contrário, teria liberdade de 

interação e expressão, sendo ético despertar a consciência de participação do 

cliente no processo do cuidado de reparação e com a vida. 

Os cuidados de enfermagem à mulher mastectomizada perpassam não só 

por cuidados técnicos, mas também por uma abordagem dos aspectos subjetivos 

que incluem as emoções, o desejo e os aspectos inconscientes da pessoa. 

Este estudo teve a pretensão de abordar o cuidado da equipe de 

enfermagem no que tange à necessidade e ao desejo do cuidado com o corpo. 

Desde a época de Florence Nithingale (1989) almejava-se o cuidado de 

enfermagem e ao mesmo tempo os aspectos relacionais como uma forma 

intersubjetiva no cuidado com o corpo, de modo direto ou indireto13. 

A humanização pressupõe troca de saberes, diálogo entre profissionais e 

modos de trabalhar em equipe com a produção de uma grupalidade e 

interdisciplinaridade que produza construções coletivas em prol do paciente. No 

caso da mulher submetida à mastectomia, haverá um acolhimento especial dessa 

mulher tão cheia de dúvidas, apreensões, medo da morte e desejo de cura15.  

A Estética é o campo da Filosofia que reflete e permite a compreensão do 

mundo pelo seu aspecto sensível, ela abrange a existência e ao mesmo tempo a 

aparência, a imagem corporal, que fica afetada com o tratamento do câncer. 

Como de fato, na quimioterapia, a cliente comumente perde os cabelos (alopecia), 
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que é a moldura do rosto, que pode gerar um estigma ao sair nas ruas, todos 

olham e pensam: essa pessoa está com câncer, está doente. 

O ser humano deve ser considerado em sua totalidade de forma holística, 

isto é, valorizar o outro em sua singularidade, possibilitando aos profissionais de 

saúde uma visão que privilegie as práticas diárias do assistir à cliente de maneira 

compreensiva e humanizada.  

Quando se pensa em doença, independente do órgão acometido, há um 

conjunto de sentimentos que se encontram diretamente associados. No momento 

em que uma pessoa recebe o diagnóstico do câncer, ele torna-se decisivo em sua 

vida, porque a partir de então se tem a possibilidade de reformular aspectos 

importantes de sua existência e a de se considerar integrante de um grupo de 

risco para o câncer de mama. As mulheres demonstram uma percepção de sua 

vulnerabilidade para a ocorrência desse problema de saúde. 

O cuidado sensível16 significa o cuidar como uma ação que está além da 

razão técnica e científica, representada pela atenção, cortesia e comunicação 

afetiva, respeito às dimensões socioculturais e espirituais dos pacientes, 

respeitando as diversidades em todas as suas faces. Quando se cuida só 

fisicamente, o sujeito é fragmentado e desvalorizado na sua condição emocional; 

o paciente deve ser visto como pessoa na sua totalidade e não como uma 

doença.  

O profissional de enfermagem muitas vezes não tem tempo para uma 

escuta, além disso, existem as suas próprias dificuldades emocionais para lidar 

com certas questões como a finitude e o medo da morte, permanecendo assim 

em um relacionamento superficial e centrado apenas no aspecto físico e biológico. 

Necessita-se de uma mudança de paradigma, redirecionando o enfoque objetivo 

para uma direção mais humanizada e centrada na subjetividade, em busca de um 

cuidado mais relacional, ético, solidário e humanizado. 

O enfermeiro utiliza o seu corpo como veículo de comunicação e 

instrumento de cuidados17 de Enfermagem, ao cuidar do paciente, o tom de voz, 

os movimentos e o toque não podem ser robotizados e mecanizados, pois é 

preciso ter consciência de que nosso corpo é harmônico e através dele é que o 
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enfermeiro se comunica, mostrando seus sentimentos, sua vontade de ajudar, sua 

interação ao cuidar do cliente.  

O cuidado de enfermagem é físico, objetivo e real, mas a relação 

enfermeiro/paciente transcende o nível físico e passa para o aspecto emocional e 

subjetivo, pois nós somos humanos e temos sentimentos. Isto implica em uma 

ética, cujo respeito mútuo deva fazer parte. 

Existe uma diferença entre tratar a doença e cuidar do paciente de modo 

integral, procurando, assim, o reestabelecimento do equilíbrio perdido com a 

doença em uma tentativa de readaptação a sua nova situação, principalmente no 

caso das mulheres mastectomizadas. 

O acolhimento18 e o cuidado com o contato iniciado na admissão da 

paciente é fundamental, pois, possuindo um atendimento atento e personalizado, 

inspirará confiança e estabelecerá uma relação e um ambiente de respeito 

recíproco. 

Ações como o contato, o olhar, a linguagem corporal, o tom de voz do 

enfermeiro e sua equipe no cuidar humanizado, podem fazer a paciente se sentir 

melhor ou pior. Ações mecanizadas e pouco acolhedoras ou de maneira ríspida 

podem ser prejudiciais, principalmente nas pacientes em questão, já tão 

sensibilizadas pela sua doença e perda da mama. 

O cuidar em Enfermagem é um ideal moral que passa pela ética. Sua 

finalidade é proteger, promover e manter a dignidade humana. O valor do cuidado 

humano deve ser integrado na prática de enfermagem; deve haver um empenho 

pessoal, social, moral e espiritual do enfermeiro, em relação ao doente19. 

O respeito pela pessoa é um princípio ético fundamental para se conseguir 

cuidar da paciente de forma holística, atendendo a todas as suas necessidades e 

não só a doença em si. 

E nessa relação, equipe de enfermagem e paciente, deve-se priorizar a 

valorização do diálogo para a subjetividade, que é “o conjunto das condições que 

torna possível que instâncias individuais e/ou coletivas estejam em posição de 

emergir como território existencial auto referencial, em adjacência ou em relação 

de delimitação com uma lateralidade ela mesmo subjetiva”20. 
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A manifestação da doença desestrutura psicologicamente, principalmente 

quando há a mutilação de um órgão sexual como a mama, com tantos significados 

para a mulher. Pode emergir o caos20, que é essencialmente dinâmico e composto 

de entidades animadas com velocidade infinita. Então, quando se sabe do 

diagnóstico da doença e todas as informações sobre como tratá-la, pode haver 

uma mola propulsora que consiga impulsionar o paciente a sair do caos absoluto, 

se movendo para uma dimensão de superação, cuja estética da existência busca 

saídas para superação e reinvenção do corpo e de novas formas de viver. Neste 

sentido, o cuidado ético e estético torna-se primordial.   

A mulher que sofreu mastectomia pode estar com sua autoestima baixa e 

o seu senso estético diminuído, de modo que podem emergir alterações da 

autoimagem e medos, como o da morte.  

A estética compreendida nesse estudo se refere ao sujeito, ao modo como 

se ajusta a ele, enxergando a sua forma singular de beleza que se integra com sua 

subjetividade, corpo e cultura, capaz de criar uma forma motivadora de existência, 

de modo a superar os limites provocados pela doença e por certos valores 

coercitivos da sociedade de consumo. 

E nessa perspectiva, é preciso ressaltar a existência de um padrão de 

estética valorizado na cultura de massa, padrão de um modelo de corpo esguio, 

jovem, íntegro, dinâmico e produtivo. No contexto social e cultural atual, a ditadura 

de ter um corpo perfeito e bonito praticamente exclui as pessoas que não tem esse 

biótipo. Trata-se de uma imposição valorativa da estética da magreza para o corpo 

da mulher21. Por conseguinte, faz um paralelo entre a dificuldade da pessoa em 

não aceitar um corpo fora dos padrões estéticos valorizados pela sociedade, como 

por exemplo, não ser magra, ter celulite, não ter barriga “tanquinho”, não ser 

bonita, isso tudo tem abalado as mulheres, pois há uma massificação do belo e do 

perfeito, e quem não consegue acompanhar toda essa ditadura fica fora dos 

padrões. Vale refletir sobre essa questão estética na mulher mastectomizada, que 

pode se sentir incompleta, imperfeita, apesar da prótese móvel deixar seus seios 

uniformes e paralelos, mas não é a mesma coisa de ter os seios intactos. 

É preciso que o enfermeiro crie vínculos de confiança que permitam a 

discussão de seu estado de saúde, envolvendo o cuidado sensível e um novo 
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paradigma, o da simultaneidade, em que o enfermeiro tem uma troca com o 

paciente no cuidar e se doar, concebendo o indivíduo como um todo, havendo 

uma interação, transformando a ação educativa do enfermeiro em parceria, 

resultando no interesse em seguir os cuidados pós-operatórios.  

No momento em que uma pessoa recebe o diagnóstico da doença, ele 

passa a ser decisivo em sua vida e, por isso, pode gerar sentimento de perda, 

angústia entre outras afecções psíquicas. Todavia, também existe a possibilidade 

de reformular aspectos importantes de sua vida e ao mesmo tempo se considerar 

integrante de um grupo de pessoas vulneráveis em razão da doença. 

Muitas vezes, a mulher, após o diagnóstico de câncer de mama e 

mastectomia, se cuida mais, com medo de uma recidiva da doença, fazendo 

exames regulares, mudando hábitos, vislumbrando um estilo de vida saudável. E 

o enfermeiro é muito importante nessa conscientização, pois com suas práticas 

educativas, aliadas à disponibilidade para ouvir, tocar e interagir com a paciente, 

proporcionará o acolhimento e humanização, alcançando o desejo da cliente de 

reagir a doença e superá-la. 

Teoria do autocuidado 

A Teoria dos Sistemas de Enfermagem é baseada na necessidade do 

autocuidado e na capacidade da paciente para o desenvolvimento das atividades. 

Quando há um déficit do autocuidado, ou seja, quando a paciente não consegue 

cuidar de si, aí a enfermagem é necessária. 

Existem cinco métodos de ajuda ao paciente: agir ou fazer para outra 

pessoa, guiar e orientar, proporcionar apoio físico e psicológico, proporcionar e 

manter um ambiente de apoio ao desenvolvimento pessoal e ensinar. O 

enfermeiro pode usar um método ou um conjunto deles, considerando que as 

pacientes terão que realizar o autocuidado em sua residência22. 

No estudo em questão, poderá ser utilizado o sistema de apoio educação, 

a partir do qual o enfermeiro ensina como se realiza o autocuidado. Nas 

orientações para a alta das pacientes submetidas à mastectomia, pode-se treinar 

a paciente a executar o autocuidado, as ações que serão permitidas e o que deve 

ser evitado. Nesse sistema de enfermagem, o paciente é orientado e ajudado a se 
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cuidar. Orem acredita que os indivíduos têm potencial para aprender e 

desenvolver a maneira como preenchem as necessidades do autocuidado. Logo, 

o papel do enfermeiro é fundamental nessa educação. Existem fatores que, por 

vezes, podem prejudicar esse aprendizado, tais como idade, capacidade mental, 

cultura e o estado emocional do indivíduo. Caso o paciente não consiga aprender 

devido ao momento de tensão ou outra incapacidade, ensina-se a seus familiares. 

Por isso o apoio familiar é de suma importância. 

Na teoria do autocuidado aplica-se uma visão holística da paciente e não 

só a ausência de doença22, valorizando o bem-estar físico, emocional e social e 

apresenta a saúde com base nos cuidados preventivos de saúde, os quais podem 

ser de ordem primária, com a promoção e manutenção da saúde, secundária, 

com o tratamento da doença e da lesão, e terciária, que seria a prevenção de 

complicações. No caso das pacientes submetidas à mastectomia é fundamental 

um trabalho educativo sensível e dialogado, explicando os fatores de risco que 

devem ser evitados e as novas aquisições do cuidado diante das mudanças 

estéticas do corpo. 

Com a ajuda terapêutica, ética e estética voltadas para o autocuidado, o 

indivíduo toma para si a responsabilidade de se cuidar, realizando as atividades 

necessárias para a sua recuperação, melhorando, assim, a sua autoestima, pois 

se sente capaz de realizar atividades que irão melhorar a sua saúde.  

O conhecimento das representações sociais das mulheres 

mastectomizadas sobre a mama e as alterações do corpo decorrentes da 

intervenção cirúrgica, permite a elaboração de estratégias educativas que 

produzam um cuidado eficaz18. 

Diante desses fatos, surgiu a necessidade da elaboração de um produto 

resultante desta pesquisa, proporcionando um novo modo de cuidar das pacientes 

mastectomizadas, adotando todas as linhas subjetivas de humanização, cuidado 

sensível e do paradigma ético estético. 

Para alcançar esse objetivo, foi criada a proposta “Oficinas Solidárias”, 

que se constituem encontros semanais com os profissionais de enfermagem, 

aberto à equipe multiprofissional, em que se discutiria o modo de cuidar e a 

humanização no cuidado, abordando a situação de cada paciente de modo 
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integral e participativo, e não só os aspectos técnicos relacionado à pessoa 

doente. Junto a essas discussões, ter-se-ia um suporte psicológico para a equipe 

de enfermagem ser cuidada, no sentido de conseguir lidar com o problema da 

mutilação das pacientes entre outros problemas. Somando-se a esse produto, 

teríamos outro produto, que seria uma sistematização dos cuidados subjetivos e 

objetivos, tais como os pós-operatórios e orientações para a alta. 

Para contextualizar este estudo, correlacionou-se a política pública 

vigente referente à atenção oncológica, que é gerida pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS), com os princípios previstos na Lei Orgânica de Saúde n° 8.142, de 

28 de dezembro de 199023, quais sejam: integralidade, equidade, universalidade e 

controle social. Descrevem-se, também, as políticas públicas que se aproximam 

desse tema e que fundamentaram este estudo. 

A Política Nacional de Atenção Oncológica, de 08 de dezembro de 2005, 

através instituída pela Portaria GM nº 2.439, visa à integralidade e consolidou a 

Política Nacional de Humanização (PNH) na rede de atenção oncológica.  

A PNH trata-se de uma política transversal do SUS, que ressalta a 

valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: 

usuários, trabalhadores e gestores, e o estabelecimento de vínculos solidários e 

de participação coletiva no processo de gestão, compromisso com ambiência, 

melhoria das condições de trabalho e de atendimento. Ela opera na lógica de 

equipes multiprofissionais, em rede, visando à identificação das necessidades, 

desejos e interesses dos diferentes sujeitos do campo da saúde. A humanização 

visa ao compromisso com a democratização das relações de trabalho e 

valorização dos profissionais de saúde, estimulando processos de educação 

permanente23.  

A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Mulher (PNAISM) trata 

das mulheres no geral, desde a adolescência até o climatério e velhice. No que 

tange ao câncer de mama, situa-se entre as principais causas de morte no 

universo feminino. Até agora não existem medidas preventivas para a doença, 

porém estudos indicam que é possível reduzir o risco de câncer de mama com a 

mudança de hábitos, como redução do tabagismo, do uso de álcool, da obesidade 

e do sedentarismo24.  
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A PNAISM deverá atingir as mulheres em todos os ciclos da vida, em todas 

as faixas etárias e nos distintos grupos populacionais. O câncer de mama, na 

maioria das vezes (60% dos casos), é diagnosticado tardiamente e mudar essa 

situação é um desafio, pois a detecção precoce aumenta significativamente a 

perspectiva e a qualidade de vida das mulheres posteriormente ao diagnóstico da 

doença24.  

O SUS deve ser orientado e capacitado para atenção integral à saúde da 

mulher, numa perspectiva que contemple a promoção da saúde, as necessidades 

de saúde da população feminina, o controle de patologias mais prevalentes nesse 

grupo e a garantia do direito à saúde.  

A atenção integral refere-se ao conjunto de ações de promoção, proteção, 

assistência e recuperação da saúde, executadas nos diferentes níveis de atenção 

à saúde (da básica à alta complexidade)25.  

Na perspectiva da integralidade e considerando o cenário deste estudo, a 

paciente dará entrada no HUAP, oriunda dos postos de saúde e encaminhada 

para o ambulatório de ginecologia, onde será submetida aos exames necessários 

e à rotina do setor com o objetivo de se alcançar um diagnóstico, o qual lhe será 

informado pelo médico. A partir do estudo do caso, se optará pela cirurgia, ou 

não, e aos tratamentos subsequentes, como quimioterapia e hormonioterapia (não 

há radioterapia no HUAP). O relato desse fluxo indica que a paciente com câncer 

de mama é atendida em toda a sua integralidade no âmbito do SUS, desde a rede 

básica até a terciária. 

O INCA tem vários manuais e protocolos como, por exemplo, o Sistema de 

Informação do Câncer de Mama (SISMAMA), implantado nacionalmente em junho 

de 2009. O seu objetivo é destacar sua importância para o gerenciamento das 

ações de detecção precoce do câncer de mama.  

O sistema é composto pelo módulo do prestador de serviço, utilizado pelos 

serviços de radiologia mamária e patologia para cadastro dos exames, emissão 

de laudos e avaliação de desempenho dos serviços; e pelo módulo de 

coordenação utilizado pelos gestores municipal, estadual e regional para 

gerenciamento das ações de detecção precoce do câncer de mama e segmento 

das mulheres com exames alterados.  
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A respeito dos slogans das campanhas desenvolvidas ao longo dos anos, 

destacam-se: o Câncer de mama no alvo da moda, Eu amo meus peitos e 

Outubro cor de rosa, todas objetivando chamar atenção da mulher para o 

autoexame e ida aos consultórios médicos para fazer os exames regulares26.  

O Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama visa oferecer aos 

gestores e aos profissionais de saúde subsídios para o avanço do planejamento 

das ações de controle deste câncer, no contexto da atenção integral à saúde da 

mulher e da Estratégia Saúde da Família como coordenadora dos cuidados 

primários no Brasil27.  

O câncer de mama é o mais incidente na população feminina mundial e 

brasileira, excetuando-se os casos de câncer de pele não melanoma. Políticas 

públicas nessa área vêm sendo desenvolvidas no Brasil desde meados dos anos 

1980 e foram impulsionadas pelo Programa Viva Mulher, em 1998. O controle do 

câncer de mama foi afirmado como prioridade na Política Nacional de Atenção 

Oncológica, em 2005, e no Pacto pela Saúde, em 2006. 

As políticas públicas aqui apresentadas atualizam a linha de cuidados e 

apontam o papel e as ações do INCA no controle do câncer de mama. O objetivo 

é oferecer aos gestores e aos profissionais de saúde subsídios para o avanço do 

planejamento das ações de controle deste câncer, no contexto da atenção integral 

à saúde da mulher e da Estratégia de Saúde da Família como coordenadora dos 

cuidados primários no Brasil27. 

Um grande marco na política de controle do câncer foi a estruturação das 

unidades hospitalares que prestavam atendimento ao paciente oncológico, 

através da publicação da Portaria nº 3.535, na qual foi considerada a necessidade 

de garantir o atendimento integral aos pacientes com doenças neoplásicas 

malignas, estabelecer uma rede hierarquizada dos centros que prestam 

atendimento pelo SUS a esses pacientes e atualizar os critérios mínimos para o 

cadastramento dos Centros de Alta complexidade em Oncologia. 

Trata-se de acolher o paciente em todo o seu tratamento e em todas as 

fases do mesmo, dando assistência e condições para todos os procedimentos 

necessários como quimioterapia, radioterapia, cirurgias e cuidados paliativos27. 
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3. METODOLOGIA 

A pesquisa é de natureza descritiva e exploratória com abordagem qualitativa. 

Esse tipo de pesquisa se preocupa com um nível de realidade que não pode ser 

quantificado. Aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações 

humanas28, um lado que não se pode mensurar, mas se descreve, categoriza e 

analisa. 

O cenário foi a enfermaria de ginecologia da clínica cirúrgica feminina do 

HUAP, onde ocorre normalmente quatro cirurgias de mastectomia por semana. A 

enfermaria tem dois leitos de mastologia. 

A população do estudo foi composta pelos 20 profissionais de enfermagem 

que compõem a equipe da referida clínica, sendo seis enfermeiros plantonistas, uma 

coordenadora de clínica diarista e 13 técnicos e auxiliares de enfermagem. Para 

determinação da amostra, se consideraram os seguintes critérios de inclusão: ser 

enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem; e trabalhar há mais de seis meses no 

setor, tempo considerado razoável para se ter experiência na área. Foram excluídos os 

profissionais que não são do quadro fixo do setor, mesmo que atuem como substitutos 

de outros; em férias ou impossibilitados de participar da pesquisa no momento da 

coleta de dados em razão de trocas de plantão e fluxo de trabalho. 

Para determinação final da amostra, se considerou a saturação dos dados, isto 

é, a repetição de respostas. Nesse sentido, 15 profissionais participaram da pesquisa, 

sendo cinco enfermeiros e dez técnicos de enfermagem. 

Como técnicas de investigação foram utilizadas a entrevista semiestruturada e 

a observação de campo.  

Dentre os diversos métodos de coletas de dados na pesquisa social, a 

entrevista é uma das formas em que ocorre uma maior interação entre o 

pesquisador e o pesquisado. Aguiar explica, em seu livro, que o entrevistado 

discorre livremente sobre o tema, mas se começar a desviar do assunto, o 

entrevistador deve retomá-lo29.  

As entrevistas semiestruturadas combinaram perguntas fechadas e abertas, 

em que o entrevistado teve a possibilidade de discordar sobre o tema em questão sem 

se prender à pergunta formulada. Desse modo, as entrevistas foram guiadas por um 
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roteiro que incluía o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas e situações vivenciadas30. Desejou-se que a linguagem do roteiro 

favorecesse as narrativas possíveis das vivências do entrevistado durante os 

depoimentos. 

O roteiro da entrevista foi composto por duas partes: a primeira tratou das 

características dos depoentes por meio de dados sociodemográficos. Os dados 

foram fornecidos pelos próprios participantes e anotados pelo pesquisador para 

consulta, análise e cruzamento de dados a ser feita posteriormente. A segunda 

abordava questões relativas ao objeto de estudo. As entrevistas foram realizadas 

em local reservado, foram gravadas em equipamento do tipo mp4 e tiveram 

duração de dez a 35 minutos, em razão da dificuldade de os profissionais se 

ausentarem do serviço para que pudessem participar do estudo.  

De modo coadjuvante às entrevistas, foram realizadas anotações e 

observações de campo a partir da observação participante, no intuito de se apreender 

a relação estabelecida entre os profissionais e os clientes, e a forma de ouvir e cuidar. 

A observação, que foi realizada pela autora deste estudo, enquanto pesquisadora, 

enfermeira e supervisora do campo, contribuiu sobremaneira para enriquecer esse 

estudo, já que é uma técnica que ocorre com a presença do observador que participa 

da vida dos sujeitos numa relação face a face com os observados, fazendo parte do 

contexto. 

Concluída a coleta de dados, procedeu-se a transcrição integral das 

entrevistas, a leitura do material e organização dos dados para posterior 

tratamento por análise de conteúdo temática, que consiste em descobrir os núcleos de 

sentido que compõem uma comunicação, e cuja frequência das unidades de 

significação define o caráter do discurso31. Nesse movimento de análise, os 

depoimentos mais frequentes dos participantes foram reunidos e deles emergiram três 

categorias e suas respectivas subcategorias, a saber: (categoria I): O cuidado sensível, 

subcategoria: Problemas afetivos e problemas estéticos; (categoria II): Orientação 

para o autocuidado, subcategoria: Orientação para a alta; (categoria III): Cuidados 

de Enfermagem no pós-operatório imediato da mulher submetida à mastectomia,, 

subcategorias: Cuidados com o dreno e Cuidados com o curativo.  

Em atendimento às exigências e aos preceitos éticos da Resolução 466/2012 
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do Conselho Nacional de Saúde (CNS), o projeto da pesquisa foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal Fluminense, sob o Parecer consubstanciado número 531.887. 

Após a aprovação, os sujeitos de pesquisa foram convidados a participar 

voluntariamente do estudo. Neste momento lhes foi apresentado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que, após leitura e esclarecimento sobre 

possíveis riscos e benefícios, foi assinado em duas vias pelos que aceitaram o convite: 

uma para arquivo do pesquisador e outra para o participante. Foi garantido o 

anonimato do sujeito e informado que todo material resultante da pesquisa, digital e 

impresso, seria arquivado por um período de cinco anos e posteriormente apagado 

(digital) e incinerado (impresso). 

De modo a preservar o anonimato dos sujeitos, eles foram representados, 

neste estudo, por um número que refletia a ordem em que as entrevistas foram 

realizadas. Assim, quando o texto fizer referência à entrevista no 1, por exemplo, 

estará se referindo sempre à mesma entrevista e, consequentemente, à fala do 

mesmo participante. Da mesma forma, a entrevista no 2 fez menção sempre ao 

mesmo depoimento, atribuído ao segundo entrevistado. Assim foi feito com todos 

os entrevistados (e todas as entrevistas), a fim de proteger sua identidade. 
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4. RESULTADOS  

4.1 Caracterização dos participantes  

Entre os 15 entrevistados, em que apenas um do sexo masculino, a faixa 

etária variou de 31 a 57 anos. Quanto à escolaridade, nove informaram ter ensino 

superior completo, entre eles, três possuem pós-graduação; cinco cursam o ensino 

superior e um tem como maior nível de formação o ensino médio. Observou-se que a 

maioria dos técnicos de enfermagem ou possui ou cursa o nível superior em 

enfermagem, apesar de assumir cargo de nível de escolaridade média, no HUAP.  

O tempo de trabalho na instituição variou de, no mínimo, dois anos e, no 

máximo, 30 anos de serviço; já a renda variou de quatro a dez salários mínimos.  

Foram entrevistadas 05 enfermeiras e 10 técnicos de enfermagem, vide 

Quadro 1 abaixo: 

Quadro 1. Caracterização dos participantes do estudo. Niterói, 2014 

Entrevista Cargo Gênero Idade 
Tempo de 
trabalho 
no HUAP 

Remuneração Escolaridade 

Entrevista 1 Enfermeira Feminino 32 09 anos 
08 salários 
mínimos 

Superior 
completo 

Entrevista 2 
Técnica de 

enfermagem 
Feminino 57 02 anos 

05 salários 
mínimos 

Superior 
completo 

Entrevista 3 
Técnica de 

enfermagem 
Feminino 39 02 anos 

04 salários 
mínimos 

Superior 
completo 

Entrevista 4 Enfermeira Feminino 44 10 anos 06 salários 
Superior 
completo 

Entrevista 5 Enfermeira Feminino 54 32 anos 
11 salários 
mínimos 

Superior 
completo 

Entrevista6 
Técnica de 

enfermagem 
Feminino 38 

01 ano e 7 
meses 

04 salários 
mínimos 

Ensino médio 

Entrevista7 
Técnica de 

enfermagem 
Feminino 32 

01 ano e 3 
meses 

04 salários 
mínimos 

Superior 
completo 

Entrevista 8 
Técnica de 

enfermagem 
Feminino 38 

01 ano e 6 
meses 

04 salários 
mínimos 

Superior 
incompleto 

Entrevista 9 
Técnica de 

enfermagem 
Feminino 37 02 anos 

04 salários 
mínimos 

Superior 
incompleto 

Entrevista 10 
Técnica de 

enfermagem 
Feminino 36 02 anos 

04 salários 
mínimos 

Superior 
incompleto 

Entrevista 11 Enfermeira Feminino 58 30 anos 
10 salários 
mínimos 

Pós-
graduação 

stricto sensu 

Entrevista 12 
Técnica de 

enfermagem 
Feminino 34 02 anos 

04 salários 
mínimos 

Superior 
incompleto 

Continua... 
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...continuação 

Entrevista Cargo Gênero Idade 
Tempo de 
trabalho 
no HUAP 

Remuneração Escolaridade 

Entrevista 13 Enfermeira Feminino 32 08 anos 
08 salários 
mínimos 

Pós-
graduação 
lato sensu 

Entrevista 14 
Técnica de 

enfermagem 
Feminino 24 

01 ano e 3 
meses 

04 salários 
mínimos 

Superior 
incompleto 

Entrevista 15 
Técnico de 

enfermagem 
Masculino 34 10 anos 

04 salários 
mínimos 

Pós-
graduação 

 

Quadro 2 - Quadro síntese das categorias de análise. Niterói, 2014 

Categorias Depoimentos 

Categoria I: 
O cuidado sensível 
 
Subcategoria: 
Problemas afetivos 

1) Aspectos afetivos (emocionais) 
1.1) Os aspectos a serem cuidados no tratamento das mulheres: 
Entrevista 1 - Acho que o aspecto emocional é importante. O aspecto físico é 
importante, a orientação é fundamental. Acho que é a base de tudo.  
Entrevista 2 - Às vezes eu percebo que muitas delas nem sabem o que vieram 
fazer aqui e quando a ficha cai a pessoa fica... Não tem jeito, ela tem que fazer. 
Entrevista 3 - Estar sempre incentivando e estimulando o cuidado com o corpo, 
não deixando que essa fase interfira nela como pessoa. 
Entrevista 4 - Olha, a internação é tão rápida. A gente não tem um contato muito 
direto. Chega num dia e no outro ela já vai embora. Então o aspecto psicológico 
não dá. O que é o mais importante. 
Entrevista 5 - Envolvimento com a família. O apoio da família é fundamental. 
Entrevista 6 - Tem que cuidar de tudo. Emocionalmente, qualquer coisa que 
falar pode magoar. Já estão numa situação de cirurgia, de tensão, não sabem o 
que vai acontecer. 
Entrevista 7 - Aspecto psíquico. 
Entrevista 9 - Elas ficam chocadas: se sentem menos femininas, acham que 
não serão bem aceitas, que serão discriminadas. 
Entrevista 10 - Mais apoio emocional, pois é impactante. 
Entrevista 11 - Aspecto psicológico, o científico, todos já sabemos e vai ter uma 

maior relevância para a área psicológica. 
Entrevista 12- Acho que ficam abaladas, deveria ter um cuidado no pré-

operatório [...] antes da cirurgia. 
Entrevista 13 - Aspecto psicológico [...] todas as pacientes submetidas à 

mastectomia deveriam ter acompanhamento psicológico, pois isso mexe muito 
com a mulher, com a estética [...] 
Entrevista 14 - A gente que é mulher se identifica [...] a gente pensa se fosse eu 
ou minha mãe. 
Entrevista 15 - Orientação psicológica, a pessoa tem que saber o que está 
acontecendo [...] tem que estar preparada psicologicamente para enfrentar de 
uma forma direta a doença. 
2) Aspectos estéticos (desejo da vida, de se cuidar e motivar para as 
atividades cotidianas)  
2.1) A preocupação com a estética (no caso, a preocupação de estar sem a 
mama, ser desejada, estar integrada com a sociedade e a feminilidade) 
Entrevista 1 - Não tem como padronizar. A maior parte se preocupa com a 
aparência: como vou aparecer para minha família lá fora? Não vou poder ir à 
festa? Meu marido vai me desejar? 

Continua... 
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...continuação 

Categorias Depoimentos 

Categoria I: 
O cuidado sensível 
 
Subcategoria: 
Problemas afetivos 

Entrevista 2 - Eu acho que tinha que ter alguém assim que, antes de tudo (antes 

do fato acontecer), explicasse para a pessoa, porque muitas não sabem o que 
vai acontecer, que vai cair o cabelo. Acho que o protocolo tem que ser no pré, 
pós e trans. A pessoa tem que ter uma explicação. 
Entrevista 3 - Valorizam por estarem vivas. Não ficam martirizando a situação, 

mas isso afeta. 
Entrevista 4 - Acho que se preocupam mais com a morte do que com a estética. 
Entrevista 5 - As jovens querem se ver livres da doença. Algumas têm mais 
noção, outras não têm noção e outras negam. Na internação deveria ter uma 
entrevista para ver a evolução disso. 
Entrevista 6 - Não chegam a falar sobre isso. 
Entrevista 7 - Visam à vida, à cura. Visam mais à vida. 
Entrevista 8 - A gente, no dia a dia, como tem uma demanda muito grande, age 

mais tecnicamente. De repente uma equipe extra.  
Entrevista 9 - Acho que elas estão tão abaladas que não pensam sobre isso no 

momento. 
Entrevista 10 - Elas estão tão focadas na cirurgia, com a coisa imediata. 
Entrevista 11 - Neste momento que eu tento levantar a autoestima delas, porque 
a mama é um símbolo feminino para a maternidade e sensualidade, daí coloco 
que pode ser recuperada com o avanço da medicina, cirurgia plástica... quanto à 
alopecia [...] é mesmo um batonzinho, lenços [...] mostrar mulheres nas revistas 
com cabeça raspada... 
Entrevista 12 - Na maioria das vezes, sim, a mutilação [...], a estética [...] até a 

doença choca [...] falar em câncer com elas e tirar a mama é o pior de tudo. 
Entrevista 13 - Elas não falam [...] mas algumas querem preservar a mama de 

qualquer jeito. 
Entrevista 14 - O apoio de um psicólogo seria muito importante [...] e como 

pegamos essas pacientes no pós-operatório imediato é difícil [...] se no começo 
já conseguir lidar com isso é melhor [...] tendo um suporte psicológico enfrenta 
melhor. 
Entrevista 15 - São duas coisas de suma importância para você valorizar, você 

tem que estar vivo [...] vai ter alopecia [...] vai ficar mutilada [...] mas estando viva 
[...] vai correr atrás disso. É importante essas duas coisas [...] tentar reconstruir 
[...] ficar com uma mama a menos deve ser muito ruim. 
3) O lidar da equipe de enfermagem com a mastectomia e com os 
problemas subjetivos vivenciados pelas pacientes 
Entrevista 1- Muitas vezes a gente transfere aquela situação que a 

paciente está vivenciando para nossa realidade e sempre é impossível você 
desvincular sentimentos na hora que você está cuidando daquela pessoa. 
Você se coloca na posição daquela pessoa. Então, eu acho que... acredito 
que a gente como mulher, cuidar de pessoa mastectomizada nos faz ter um 
cuidado, um carinho, uma atenção muito mais, assim, específica, muito 
melhor. 
Entrevista 2 - Me afeta muito a mutilação porque eu penso em mim 
também. 
Entrevista 3 - Me sinto uma cuidadora, uma pessoa que tem obrigação e o 
dever de cuidar. 
Entrevista 4 – Olha, a gente já vivencia tanto isso, que acha normal. 
Entrevista 5 - Tento ser a mais natural possível, mas a agressividade do 

tumor, com prognóstico ruim, nos afeta emocionalmente. 
Entrevista 6 - A gente faz os procedimentos que pedem, né? Cuidados que 
são necessários, observando o lado que não pode dar injeção, aferir 
pressão... observando isso. 

Continua... 
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...continuação 

Categorias Depoimentos 

Categoria I: 
O cuidado sensível 
 
Subcategoria: 
Problemas afetivos 

Entrevista 7 - Procuro me colocar no lugar da paciente como gostaria que 

me tratasse, se fosse eu; com amor e carinho, não deixar exposta, colocar 
biombos, tentar me pôr no lugar para tratar a pessoa. 
Entrevista 8 - Penso em mim, como lidar com meu corpo. 
Entrevista 9 - Acho que consome muito o técnico de enfermagem 

emocionalmente. Você vê que aquela pessoa, aquele tratamento [...] a 
pessoa sofre com aquela situação. 
Entrevista 10 – Imparcialmente, mas a gente fica chocada com a idade das 
pacientes, porque antes eram mais velhas. 
Entrevista 11 - Pergunta interessante, porque você pode estar ali no lugar 
dela e vê que perdeu a mama inteira e reflito sobre minha vida e a 
deles...qualquer pessoa poderia estar no lugar delas, somos vulneráveis; 
começo a valorizar e ver meu autocuidado... 
Entrevista 12 - Nunca tive nenhum problema não, considero uma paciente 
como qualquer outra. 
Entrevista 13 - Me relaciono profissionalmente. 
Entrevista 14 - Tento ser o mais normal possível. Se resolver entrar no 

assunto eu entro ou senão não toco no assunto, tento encarar da forma 
mais normal possível. 

Categoria II:  
Orientação para o 
autocuidado 
 
Subcategoria: 
Orientação para a 
alta 

1) Orientações para a alta 
1.1) A sistematização de cuidados para a alta 
Entrevista 1 - Existe, mas não sistematizada. Cada enfermeiro que convive 

com aquilo no dia a dia 
Entrevista 2 - Não. Só explicam de boca. Não tem um manual. Deveria ter. 
Entrevista 3 - Existe orientação no caso do dreno, mas não no do 
protocolo. Acho necessário, pois os familiares que cuidam não têm 
experiência. É importante ter um registro, uma orientação. 
Entrevista 4 - Não. É tudo muito disperso. 
Entrevista 5 - Quem faz é o médico. Muitas vezes nós reforçamos; é um 
conjunto; orientamos quanto à obstrução do dreno e cuidado com o lado 
afetado, repouso em casa e qualquer sintoma inflamatório como hiperemia. 
Não existe um protocolo de enfermagem. Só o protocolo médico. Acho que 
deve ter esse protocolo desde o ambulatório. 
Entrevista 6 - A orientação deveria ser no pré e pós-operatório e depois o 

ambulatório, pois, às vezes, elas telefonam cheio de dúvidas e não temos 
para quem encaminhar.  
Entrevista 7 - Eu não tenho ciência. Que eu saiba não tem. 
Entrevista 9 - Não. Uma coisa completa, uma cartilha não tem. Os 

enfermeiros orientam como nós também, mas elas esquecem. O ideal é 
uma cartilha para levarem para casa, para lembrarem-se desses cuidados.  
Entrevista 10 - Eu sei que elas saem cheias de esperança para reconstruir 
a mama.  
Entrevista 11 - Não temos o protocolo de alta e aliás é uma necessidade 
[...] a médica faz de uma forma muito breve [...] não tem nada científico 
sobre isso [...] faz falta uma sistematização 
Entrevista 12 - Não tem uma padronização [...] nós que passamos as 

orientações para a alta [...]. 
Entrevista 13 - Essa cartilha é dela, da médica [...] a enfermagem não tem 

[...] claro que a orientação dela também pode servir para a gente [...] mas 
não temos acesso [...] não fica disponível na enfermaria. 
Entrevista 14 - Não, a gente ensina como serão os cuidados em casa, 

existe no setor um protocolo para altas em geral, mas orientações para 
mulheres submetidas à mastectomia não existe [...]. 
Entrevista 15 - Se a orientação é baseada no protocolo [...] não sei 
responder. 

Continua... 
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...continuação 

Categorias Depoimentos 

Categoria III  
Cuidados de 
Enfermagem 
realizados no pós-
operatório 
imediato à mulher 
submetida à 
mastectomia 
 
Subcategorias: 
Cuidados com o 
dreno 
 
Cuidados com o 
curativo 

1) Cuidados com o dreno no operatório 
Entrevista 1 - Enfermeira que orienta como cuidar do dreno em casa e se 
não for a enfermeira, não tem nenhum tipo de orientação. 
Entrevista 2 - E a respeito do dreno, ter cuidado que pode soltar. Aferir a 
quantidade de drenagem. 
Entrevista 3 - Vai embora, orientar para os curativos e drenos que vão 
embora para casa. 
Entrevista 4 - Curativos quem faz são os médicos. Nossos cuidados são 
mais com o dreno. 
Entrevista 5 - Deve-se evitar a obstrução do dreno. 
Entrevista 6 - A enfermagem esvazia os drenos. 
Entrevista 7 - Nós orientamos para a alta e procuramos sempre anotar 
sobre o dreno. 
Entrevista 8 - A maioria não vai embora com o dreno. Este é retirado aqui 
mesmo. 
Entrevista 9 – Pinça [...] despreza o conteúdo [...] anota o volume [...] 
depois fecha e despreza. 
Entrevista 10 - A gente retira as secreções dos drenos. 
Entrevista 11 - No pós-operatório, observa o sangramento no sítio 

cirúrgico [...] a eficácia da drenagem nesse dreno a vácuo porque muitas 
vezes desconectam no circuito [...] e se não conseguem drenar no circuito, 
às vezes, o defeito é do próprio dreno, se está deitada por cima do circuito 
e quando não drena [ ...] vai o sangue para o sítio cirúrgico [...] às vezes o 
sangramento não é vivo mais residual. 
Entrevista 12 - O dreno, nós, técnicos, mensuramos e esvaziamos. 
Entrevista 13 - O dreno de Portovac para ver o vácuo. É muito importante 
ver se o dreno está com algum problema, pois, se estiver, ela pode 
complicar no pós-operatório. 
Entrevista 14 - É bem observado o volume, a posição e o vácuo do dreno.  
Entrevista 15 - O técnico fica mais com o dreno. 
 
2) Cuidados com o curativo 
Entrevista 1 - O primeiro curativo é feito pelos médicos e os subsequentes 

somos nós, as enfermeiras, que fazemos. 
Entrevista 2 - Curativo não fazemos. 
Entrevista 3 - O curativo fica por conta dos médicos e residentes da 
mastologia. 
Entrevista 4 - Curativos quem faz são os médicos. Nossos cuidados são 
mais com o dreno, a não ser quando suja e a gente troca. 
Entrevista 5 - Os enfermeiros não fazem os curativos. Os residentes que 
fazem. 
Entrevista 6 - Quem faz os curativos são os médicos. A enfermagem 
esvazia os drenos. 
Entrevista 7 - Geralmente quem faz são os médicos. Raramente a 
enfermagem. 
Entrevista 8 - Curativo é feito pelo médico. 
Entrevista 9 - Do curativo é o enfermeiro. 
Entrevista 10 - O médico faz o primeiro curativo. 
Entrevista 11 - Geralmente os médicos que fazem, mas se tiver 

necessidade [...] se tiver sangrando muito [...] a enfermagem faz a troca. 
Entrevista 12 - Os curativos são feitos pelos médicos [...] se tiver sujo, a 
enfermagem faz. 
Entrevista 13 - Os médicos fazem o curativo, mas, se estiver sujo, os 
enfermeiros trocam e comunicam ao médico, se for necessário. 

Continua... 
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...continuação 

Categorias Depoimentos 

Categoria III  
Cuidados de 
Enfermagem 
realizados no pós-
operatório 
imediato à mulher 
submetida à 
mastectomia 
 
Subcategorias: 
Cuidados com o 
dreno 
 
Cuidados com o 
curativo 

Entrevista 14 - Quem faz o curativo é o médico [...] a gente troca, mas só 

se tiver muito saturado. 
Entrevista 15 - O primeiro curativo quem troca é o médico. 
3) Cuidado com o membro afetado 
Entrevista 2 - Que naquele lado não pode por termômetro. 
Entrevista 3 - No pós-operatório, cuidado com os drenos e com o membro 
afetado. 
Entrevista 6 - Cuidados que são necessários, observando o lado que não 
pode dar injeção [...] aferir pressão [...] observando isso. 
Entrevista 7 – Orientamos para quando chegar da cirurgia [...] sempre 
orientando [...] cuidar do braço [....] 
Entrevista 8 - Cabe a orientação. Às vezes elas não sabem muita coisa 
sobre isso. Alguns cuidados como o lado mastectomizado não pode ter 
pressão. 
Entrevista 9 - Não pode puncionar o membro e no pós não pode machucar 

o braço. Cuidado com insetos. 
Entrevista 12 - A não punção no braço em que foi retirada a mama. 
Entrevista 13 - Ter os cuidados com os membros [...] não verificar pressão. 
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5. DISCUSSÃO DOS DADOS 

5.1 Categoria I: O cuidado sensível, o afetivo e o estético 

Essa categoria se deteve aos aspectos afetivos relacionais, com o 

profissional de saúde lidando no cotidiano com a paciente ansiosa quanto ao seu 

tratamento, muitas vezes sem informações sobre os tratamentos propostos. A fala 

dos entrevistados expressa os aspectos a serem cuidados durante o tratamento 

dessas mulheres: 

[...] Acho que o aspecto emocional é importante. O aspecto físico é 
importante, a orientação é fundamental. Acho que é a base de tudo. (E1) 

[...] Às vezes eu percebo que muitas delas nem sabem o que vieram fazer 
aqui e quando a ficha cai a pessoa fica... Não tem jeito, ela tem que fazer. 
(E2) 

[...] Estar sempre incentivando e estimulando o cuidado com o corpo, não 
deixando que essa fase interfira nela como pessoa. (E3) 

[...] Envolvimento com a família. O apoio da família é fundamental. (E5) 

[...] Tem que cuidar de tudo. Emocionalmente, qualquer coisa que falar 
pode magoar. Já estão numa situação de cirurgia, de tensão, não sabem o 
que vai acontecer. (E6) 

[...] Aspecto psíquico. (E7) 

[...] Elas ficam chocadas: se sentem menos femininas, acham que não 
serão bem aceitas, que serão discriminadas. (E9) 

[...] Mais apoio emocional, pois é impactante. (E10) 

[...]Aspecto psicológico, o científico, todos já sabemos e vai ter uma maior 
relevância para a área psicológica. (E11) 

[...] Acho que ficam abaladas, deveria ter um cuidado no pré-operatório [...] 
antes da cirurgia. (E12) 

[...] Aspecto psicológico [...] todas as pacientes submetidas à mastectomia 
deveriam ter acompanhamento psicológico, pois isso mexe muito com a 
mulher, com a estética [...]. (E13) 

[...] A gente que é mulher se identifica [...] a gente pensa ‘se fosse eu ou 
minha mãe’. (E14) 
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[...] Orientação psicológica, a pessoa tem que saber o que está 
acontecendo [...] tem que estar preparada psicologicamente para enfrentar 
de uma forma direta a doença. (E15) 

No estudo de Colliére, os cuidados ao doente32 devem ser centrados na 

pessoa e não só na doença, exigindo que o enfermeiro conheça as necessidades 

dos doentes, relacionando-se com ele, e procurando atender a sua necessidade 

biopsicossocial, cultural e espiritual. Cuidados que não se restringem às ordens 

médicas, mas que valorizem a relação entre enfermeiro e doente, considerando 

cada pessoa diferente e única13-14. 

O tratamento e cuidado devem se guiar pela perspectiva da humanização, 

que se caracteriza por ofertar atendimento de qualidade aos pacientes, articulando 

os avanços tecnológicos com o acolhimento, melhoria dos ambientes de cuidado e 

das condições de trabalho dos profissionais.  

O acolhimento da paciente18 e o cuidado com o contato iniciado na 

admissão da paciente é fundamental, pois, possuindo um atendimento atento e 

personalizado, inspirará confiança e estabelecerá uma relação e um ambiente de 

respeito recíproco. A descoberta da doença tem um impacto muito grande para a 

mulher, pois a desestrutura psicologicamente, mas abre perspectiva para acordar 

para a vida, se cuidar melhor e dar valor ao que se tem. 

A doença traz o contato com ela mesmo, com seu corpo. Deixar-se ser 

cuidada abre espaço para isso, pois as mulheres em tempos atuais têm dupla 

jornada de trabalho e cuidam de filhos, maridos e esquecem delas própria, muitas 

vezes deixando o autoexame das mamas e exames preventivos para depois, sem 

tempo, às vezes, de se olhar detalhadamente no espelho. Com isso, a doença 

pode se instalar sem que se perceba e, muitas vezes, quando se percebe, o câncer 

já está avançado. 

Nesse sentido, o diagnóstico de uma doença grave pode funcionar como 

um freio para a pessoa sempre atarefada, correndo de um lado para o outro e não 

pensando em si, como afirma Guatarri20, em Caosmose, que é no caos que se 

consegue submergir com novas forças. 

A categoria I representa a alma deste trabalho, ou seja, o cuidado sensível 

é o que se procura no atendimento às pacientes com câncer de mama submetidas 

à mastectomia. Por conseguinte, os procedimentos técnicos acompanham a 
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sensibilidade em perceber, avaliar, agir, cuidar, tratar e orientar de modo 

participativo, sendo humano e ético. 

Ao perguntar sobre a parte afetiva e subjetiva da equipe de enfermagem 

ao cuidar das pacientes que seriam submetidas à mastectomia, submergiram 

algumas dificuldades intrínsecas e, por vezes, um distanciamento, talvez para se 

protegerem dos sentimentos advindos de uma situação de mutilação, 

caracterizados pelas seguintes falas:  

[...] então, muitas vezes, a gente transfere aquela situação que a paciente 
está vivenciando para nossa realidade e sempre é impossível, assim, você 
desvincular sentimentos na hora que você está cuidando daquela pessoa... 
Você se coloca na posição daquela pessoa. Então, eu acho que... acredito, 
assim, que a gente como mulher, cuidar de pessoa mastectomizada nos 
faz ter um cuidado, um carinho... uma atenção muito mais, assim, 
específica, muito melhor. (E1) 

[...] Me afeta muito a mutilação porque eu penso em mim também. (E2) 

[...] Me sinto uma cuidadora... uma pessoa que tem obrigação... e o dever 
de cuidar. (E3) 

[...] Olha... a gente já vivencia tanto isso, que acha norma. (E4) 

[...] Tento ser a mais natural possível, mas a agressividade do tumor, com 
prognóstico ruim, nos afeta emocionalmente. (E5) 

[...] A gente faz os procedimentos que pedem... né... cuidados que são 
necessários, observando o lado que não pode dar injeção... aferir pressão... 
observando isso. (E6) 

[...] Procuro me colocar no lugar da paciente como gostaria que me 
tratasse... se fosse eu... com amor e carinho, não deixar exposta, colocar 
biombos... tentar me por no lugar para tratar a pessoa. (E7) 

[...] Penso em mim, como lidar com meu corpo. (E8) 

[...] Acho que consome muito o técnico de enfermagem emocionalmente... 
você vê que aquela pessoa... aquele tratamento... a pessoa sofre com 
aquela situação. (E9) 

[...] Imparcialmente... mas, a gente fica chocada com a idade das pacientes 
porque antes eram mais velhas. (E10) 

[...] Pergunta interessante... porque você pode estar ali no lugar dela e ver 
que perdeu a mama inteira e... e reflito sobre minha vida e a deles... 
qualquer pessoa poderia estar no lugar delas, somos vulneráveis... começo 
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a valorizar e ver meu autocuidado. (E11) 

[...] Nunca tive nenhum problema não...considero uma paciente como 
qualquer outra. (E12) 

[...] Me relaciono profissionalmente. (E13)  

[...] Tento ser o mais normal possível... se resolver entrar no assunto, eu 
entro...  senão não toco no assunto... tento encarar da forma mais normal 
possível. (E14) 

As representações sociais da mulher mastectomizada revelam a presença 

de sentimentos de inferioridade e sensibilização, pois o seio, enquanto 

representante da feminilidade, tem vários significados para a mulher, como: 

estética, sensualidade e maternidade, é um símbolo de erotismo e maternidade, e 

quando um membro com tantas simbologias é acometido por uma doença, deixa a 

mulher muito vulnerável.  

Além da perda da mama, muitas mulheres experimentam a queda dos 

cabelos resultante da quimioterapia. O cabelo, em nossa sociedade, é considerado 

como um representante da identidade feminina e a falta dele aflora a sensação de 

estar diferente, adoecido. Muitas vezes, a alopecia é considerada para as 

mulheres pior do que a mastectomia, pois nessa se coloca uma prótese móvel e 

fica-se igual a todas as mulheres. Já a alopecia, mesmo atenuada com lenços e 

perucas, mostra o diferente, a pessoa adoecida, o estigma, o sentimento de 

compaixão gerado nas pessoas, pois é cultural que o gênero feminino exiba 

madeixas longas e bonitas. 

Apesar de toda essa problematização com a autoimagem, a fala dos 

entrevistados sobre a reação das pacientes aponta para uma maior preocupação 

com a sobrevivência, embora a estética tenha seu lugar: 

[...] Visam à vida... à cura...visam mais a vida. (E7) 

[...] Não tem como padronizar, a maior parte se preocupa com a aparência: 
‘como vou aparecer para minha família lá fora? Não vou poder ir a festa? 
Meu marido vai me desejar?’ (E1) 

[...] Elas ficam chocadas: se sentem menos femininas, acham que não 
serão bem aceitas, que serão discriminadas. (E9) 

[...] Valorizam por estarem vivas. Não ficam martirizando a situação, mas 
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isso afeta. (E3) 

[...] Acho que se preocupam mais com a morte do que com a estética. (E4) 

[...] As jovens querem se ver livres da doença. Algumas têm mais noção, 
outras não têm noção e outras negam. Na internação deveria ter uma 
entrevista para ver a evolução disso. (E5) 

[...] Não chegam a falar sobre isso. (E6) 

[...] Visam à vida, à cura. Visam mais à vida. (E7) 

[...] A gente, no dia a dia, como tem uma demanda muito grande, age mais 
tecnicamente. De repente uma equipe extra. (E8) 

[...] Acho que elas estão tão abaladas que não pensam sobre isso no 
momento. (E9) 

[...] Elas estão tão focadas na cirurgia, com a coisa imediata. (E10) 

Ao perguntar como a equipe de enfermagem se sente ao lidar com as 

pacientes que serão submetidas à mastectomia, as respostas se dividiram entre: 

cuidar, focando apenas nos problemas objetivos do doente, centrando-se apenas na 

doença, e a outra metade se mostrou sensibilizada, muitas vezes se identificando com 

as doentes, como se observa nas citações abaixo. 

[...] Então, muitas vezes, a gente transfere aquela situação que a paciente 
está vivenciando, para nossa realidade e sempre é impossível, assim, você 
desvincular sentimentos na hora que você está cuidando daquela pessoa. 
Você se coloca na posição daquela pessoa. Então, eu acho que... acredito, 
assim, que a gente como mulher, cuidar de pessoa mastectomizada nos 
faz ter um cuidado, um carinho... uma atenção muito mais, assim, 
específica, muito melhor... (E1) 

[...] Me afeta muito a mutilação, porque eu penso em mim também. (E2) 

[...] Me sinto uma cuidadora... uma pessoa que tem obrigação... e o dever 
de cuidar (E3). 

[...] Olha... a gente já vivencia tanto isso, que acha normal.... (E4) 

[...] Tento ser a mais natural possível, mas a agressividade do tumor, com 
prognóstico ruim, nos afeta emocionalmente. (E5) 

[...] A gente faz os procedimentos que pedem... né... cuidados que são 
necessários, observando o lado que não pode dar injeção... aferir pressão... 
observando isso. (E6) 



40 

[...] Procuro me colocar no lugar da paciente como gostaria que me 
tratasse... se fosse eu... com amor e carinho, não deixar exposta, colocar 
biombos... tentar me pôr no lugar para tratar a pessoa. (E7) 

[...] Penso em mim, como lidar com meu corpo. (E8) 

[...] Acho que consome muito o técnico de enfermagem emocionalmente... 
você vê que aquela pessoa... aquele tratamento... a pessoa sofre com 
aquela situação. (E9) 

[...] Imparcialmente... mas a gente fica chocada com a idade das pacientes 
porque antes eram mais velhas. (E10) 

[...] Pergunta interessante... porque você pode estar ali no lugar dela e vê 
que perdeu a mama inteira e... reflito sobre minha vida e a deles... qualquer 
pessoa poderia estar no lugar delas, somos vulneráveis... começo a 
valorizar e ver meu autocuidado... (E11) 

[...] Nunca tive nenhum problema não... considero uma paciente como 
qualquer outra. (E12) 

[...] Me relaciono profissionalmente. (E13) 

[...] Tento ser o mais normal possível... se resolver entrar no assunto eu 
entro... senão não toco no assunto... tento encarar da forma mais normal 
possível. (E14)  

Quanto à preocupação com a estética, as mulheres demonstraram certa 

tranquilidade. A apreensão maior era com a vida, pois se a única solução para a 

cura é a ausência da mama, a questão estética acaba sendo colocada facilmente 

em segundo plano33: 

[...] Visam à vida... à cura... visam mais à vida. (E7) 

[...] Não tem como padronizar, a maior parte se preocupa com a aparência: 
‘como vou aparecer para minha família lá fora? Não vou poder ira a festa? 
Meu marido vai me desejar?’ (E1) 

5.2 Categoria II: Orientações para o autocuidado 

Os dados demonstram, através dos depoimentos dos entrevistados, que 

não há, nesse serviço, estratégias sistematizadas sobre orientação para alta 

dessas pacientes. Os médicos e os enfermeiros as orientam sobre o que precisa 

ser feito, porém, como a clínica não lida somente com a mastologia, muitas vezes 

não é possível que os profissionais de saúde dediquem muito tempo na orientação 
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das pacientes. É o que se pode notar na fala dos entrevistados que reclamaram 

da falta de tempo e da quantidade elevada de serviço que vão de encontro à 

necessidade de uma boa orientação.  

O autocuidado consiste na prática de atividades que o indivíduo realiza 

em seu próprio benefício para manter a vida, a saúde e o bem-estar.  

Os entrevistados alegaram falta de tempo e muito serviço para dar conta 

de fazer uma boa orientação e ter escuta para as pacientes. 

5.2.1 Subcategoria I: Sistematização de cuidados para a alta 

A maioria dos entrevistados sente a necessidade de ter um documento 

escrito e sistematizado para a orientação para a alta, como demonstrado nas falas 

seguintes:  

[...] Existe, mas não é sistematizada [...] cada enfermeiro que convive com 
aquilo no dia a dia faz a sua orientação de alta, mas não tem um protocolo 
a ser seguido. (E1) 

[...] Não existe protocolo, só explicam de boca [...] não tem um manual [...] 
deveria ter [...]. (E2) 

[...] Existe orientação no caso do dreno [...] mas não protocolo. Eu acho 
necessário, pois os familiares que cuidam [...] não têm experiência [...] é 
importante ter um registro, uma orientação. (E3) 

Na sexta entrevista, o participante expôs a necessidade de ter uma 

sistematização de cuidados desde o pré-operatório no ambulatório, até o pós-

operatório, pois as pacientes possuem pouca informação, ficando em dúvida 

quanto ao seu tratamento. Sobre isso, o participante ressalta: “[...] deveria ser no 

pré e pós-operatório e depois o ambulatório, pois às vezes telefonam cheias de 

dúvidas e não temos a quem encaminhar”.  

Os entrevistados demonstraram a necessidade de uma rotina escrita a ser 

seguida, seja protocolo, manual, cartilha, ou qualquer outro documento 

sistematizado com os cuidados e orientações a serem seguidas, como se 

observou na entrevista no 9: “[...] Não existe uma coisa completa... uma cartilha 

não tem... os enfermeiros e nós, técnicos, orientamos também, mas elas 

esquecem. O ideal é uma cartilha para levarem para casa para lembrarem-se 

desses cuidados”. 



42 

Com base nos depoimentos, constatou-se que, além de uma ação 

educativa para o setor, os entrevistados consideram importante que exista um 

folheto informativo para a paciente seguir os cuidados e recorrer ao material, em 

caso de dúvida. Penso que deve conter além de texto, ilustrações, pois nem todas 

as mulheres são alfabetizadas, infelizmente, neste País. 

Quanto à leitura dos resultados da subcategoria B: orientações para alta e 

sistematização dos cuidados de enfermagem a mulheres mastectomizadas, 

sentiu-se a necessidade da criação de um protocolo:  

[...] Existe orientação no caso do dreno [...] mas não protocolo. Eu acho 
necessário, pois os familiares que cuidam [...] não têm experiência [...] é 
importante ter um registro, uma orientação. (E3) 

[...] Não existe protocolo, só explicam de boca [...] não tem um manual [...] 
deveria ter... né. (E2) 

A educação realizada pelo enfermeiro no pré e pós-operatório de 

mastectomia com orientações para a alta objetiva esclarecer e apoiar a mulher e 

sua família, habilitando a paciente para o autocuidado34. 

Os cuidados de enfermagem passam por uma relação de 

interdependência, havendo uma troca entre dar e receber; cuidar do outro é ajudar 

a viver, estimulando todas as capacidades dessa pessoa. Primeiro, o enfermeiro 

deve descobrir em si mesmo os seus hábitos de vida e crenças e o que pode 

contribuir para essas pessoas. O doente deve ser estimulado a reagir, a enfrentar 

a doença, deixando de ser um ser passivo para participar junto com o enfermeiro 

da construção de sua cura34. 

Nesse sentido, se deve relativizar o cuidado baseado somente na 

necessidade biológica e valorizar também as emoções humanas no cuidado com 

o corpo e manutenção da vida13. 

Com uma conduta para lidar com a dimensão subjetiva do cuidado e um 

novo modo de perceber a paciente, espera-se despertar a vontade dela de ficar 

boa, porque o desejo é transformador; de ser motivada para se cuidar com 

carinho, estimulada a aprender as orientações para o autocuidado13. 

Às vezes o sujeito não quer mais se cuidar; quando se tem o desejo da 

morte (Thanatos) em oposição ao desejo de viver (Eros), ocorre um desinteresse 
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pela vida13. No caso desse estudo, as mulheres, ao receberem o diagnóstico de 

câncer de mama, enfrentam essa dualidade, mas a força de Eros, o desejo pela 

vida, busca saídas procurando ajuda para enfrentar a doença. 

A estética representa o cuidado com a vida e é motivadora do 

autocuidado14, pois o cuidado com o corpo é estético. O cuidado de enfermagem 

perpassa por educação em saúde e é no campo estético que se fala do desejo, da 

sensibilidade no cuidado com o corpo. 

Na fala dos entrevistados verificamos a necessidade de um instrumento 

que auxiliasse a realização dos cuidados de enfermagem com as informações 

pertinentes, desde sua internação até a alta.   

[...] Existe orientação no caso do dreno [...] mas não protocolo [...] acho 
necessário, pois os familiares que cuidam não têm experiência. 

[...] é importante ter um registro [...] uma orientação. (E3) 

[...] a orientação deveria ser no pré, e pós-operatório e depois no 
ambulatório, pois às vezes elas telefonam cheio de dúvidas e não temos 
para quem encaminhar. (E6) 

[...] Não [...] uma coisa completa [...] uma cartilha não tem [...] os 
enfermeiros orientam [...] como nós também [...] mas elas esquecem  

[...] o ideal é uma cartilha para levarem para casa [...] para lembrarem 
desses cuidados. (E9) 

A literatura contempla que, quando o paciente tem a informação sobre 

sua doença, a resposta é mais positiva e a adesão ao tratamento se torna melhor, 

sendo um recurso importante para a reabilitação das mulheres 

mastectomizadas35. 

A mastectomia é muito traumatizante, pois há a retirada de um órgão de 

suma importância para a sexualidade e estética da mulher. Uma mulher sem a 

mama sente-se, muitas vezes, fisicamente incompleta, o que gera várias 

dificuldades, principalmente, no campo sexual. 

Quando a paciente possui um companheiro que compreende a situação 

em que ela se encontra e se propõe a ajudá-la e amá-la incondicionalmente, o 

processo de aceitação de sua nova condição torna-se mais fácil.  
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E, com todos esses problemas emocionais em que ela se encontra, a 

paciente recebe alta hospitalar, por vezes, sem uma orientação precisa e escrita 

para o autocuidado, como demonstrado nas falas abaixo: 

[...] Não, a gente ensina como serão os cuidados em casa, existe no setor 
um protocolo para altas em geral, mas orientações para mulheres 
submetidas à mastectomia não existe. (E14) 

[...] Não temos o protocolo de alta e, aliás, é uma necessidade [...] a médica 
faz de uma forma muito breve [...] não tem nada científico sobre isso... faz 
falta uma sistematização. (E11) 

[...] Não tem uma padronização [...] nós da equipe de enfermagem que 
passamos as orientações para a alta. (E12) 

[...] A medicina faz esses papéis por falta de protocolo nosso. (E13) 

O papel educativo do enfermeiro é primordial na assistência prestada à 

saúde dessas pacientes, pois o déficit no autocuidado36 pode gerar complicações 

cirúrgicas, retardando o processo de recuperação, tais como infecção no sítio 

cirúrgico. 

A fala da equipe de enfermagem entrevistada apontou para a 

necessidade de uma sistematização de cuidados, orientando a paciente para a 

alta. Nesse sentido, gerou-se um folheto informativo de cuidados a pacientes 

mastectomizadas, que será entregue às pacientes e explicado pela equipe de 

enfermagem durante as orientações para a alta hospitalar. Isto porque a mastectomia 

é um procedimento cirúrgico agressivo e que traz consequências traumatizantes 

nas experiências de vida e saúde da mulher. Após a mastectomia, a equipe de 

enfermagem deve estar atenta para as complicações como hemorragias, 

seromas, infecções, necrose de pele, lesão de nervo, diminuição de movimento e 

linfedema e intercorrências que possam surgir. 

A mulher deverá receber informações a respeito dos cuidados pós-

cirurgia; de como será realizada a mesma; cuidados com o braço homolateral, 

que é o braço da mama afetada; receber do fisioterapeuta orientações sobre 

exercícios que recuperem a capacidade funcional do braço e ombro, além de 

informações sobre outros tratamentos, como quimioterapia, radioterapia e 

hormonioterapia.  
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5.3 Categoria III: Cuidados de enfermagem no pós-operatório imediato à 

mulher submetida à mastectomia 

Essa categoria se deteve aos aspectos mais objetivos do tratamento, que 

são os cuidados diretos ao paciente no pós-operatório imediato. Porém, mesmo 

cuidando de técnicas, como o esvaziamento de dreno, curativos e outros cuidados 

diretos e indiretos, devemos cuidar do paciente com a perspectiva da 

humanização e do referencial ético estético, além do cuidado sensível. 

5.3.1 Subcategoria I: Cuidados com a pessoa em uso de dreno de Hemovac 

Na maioria das vezes, ao fazer mastectomia nas pacientes, coloca-se um 

dreno chamado Hemovac, que é um dreno hermeticamente fechado, utilizado no 

pós-operatório, que proporciona a vantagem de efetuar a drenagem fechada por 

sucção, evacuando o sangue à proporção que se vai escoando da área cirúrgica. 

Os tubos de drenagem ficam bem suturados à pele, não permitindo entrada de ar. 

O reservatório da drenagem é esvaziado quando necessário, evitando a formação 

de hematoma, que poderá infectar-se e obrigar a abertura das suturas cutâneas e 

subsequente drenagem aberta, que predispõe à infecção.  

Os tubos de drenagem do Hemovac são removidos aproximadamente no 

quarto dia, quando o cirurgião comprova que a pele da área cirúrgica está 

acoplada aos planos subjacentes e não demonstra qualquer reação inflamatória. 

O dreno de Hemovac necessita de uma série de cuidados e observação 

pela equipe de enfermagem, como anotações de volume e aspecto das 

secreções, o vácuo, local de inserção do dreno, sinais flogísticos e hematoma, 

porque se parar de drenar, o sangue vai para o sítio cirúrgico. 

Normalmente, as pacientes têm alta e vão para casa com o dreno, 

gerando nelas uma preocupação com os cuidados que devem ter com o mesmo, 

gerando-lhes muita ansiedade. A maioria dos entrevistados, ao serem 

questionados sobre quem cuida dos drenos e como o procedimento é feito, afirma 

que se limita a esvaziá-lo e medir a quantidade de secreção, anotando na ficha 

única da paciente. 

[...] Ter cuidado para não soltar [...] aferir a quantidade de drenagem. (E2) 



46 

[...]a enfermagem esvazia os drenos [...] (E6) 

[...]Pinça... despreza o conteúdo [...] anota o volume [...] depois fecha e 
despreza a secreção. (E9) 

[...]A gente retira as secreções do dreno. (E8) 

Quanto às orientações a essas mulheres sobre como cuidar do dreno em 

casa, disseram que os enfermeiros orientam, no entanto, não têm uma 

sistematização de cuidados que possa ser seguida, a fim de que todos adotem a 

mesma conduta. 

[...] A enfermeira que orienta como cuidar do dreno em casa [...] e se não 
for a enfermeira, não tem nenhum tipo de orientação. (E1) 

[...] Nós orientamos para a alta e procuramos sempre anotar o volume do 
dreno. (E7) 

5.3.2 Subcategoria II: Cuidados com o curativo pós-operatório 

O curativo, no pós-operatório imediato, é feito pelos médicos ou 

residentes de medicina. Se estiver sujo, ou em alguma excepcionalidade, este 

trabalho fica a cargo dos enfermeiros. Os técnicos de enfermagem não fazem 

curativo. 

[...] O primeiro curativo é feito pelos médicos e os subsequentes somos 
nós, os enfermeiros que fazemos. (E1) 

[...] Curativo não fazemos. (E2) 

[...] O curativo fica por conta dos médicos e residentes da mastologia. (E3) 

Nota-se que os cuidados são feitos de maneira mecanicista e não muito 

científica, o que faz com que as funções atribuídas aos enfermeiros sejam 

estáticas. É o que afirmam alguns dos entrevistados.  

[...] curativo quem faz são os médicos [...] nossos cuidados são mais com 
os drenos [...] quando fica sujo a gente troca. (E4) 

[...] geralmente quem faz os curativos são os médicos, raramente a 
enfermagem. (E7) 

[...] os enfermeiros não fazem o curativo, os residentes é que fazem [...] 
(E5) 
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[...] existe, mas não é sistematizada [...] cada enfermeiro que convive com 
aquilo no dia a dia faz a sua orientação de alta, mas não tem um protocolo 
a ser seguido. (E1) 

[...] Não existe protocolo, só explicam de boca [...] não tem um manual [...] 
deveria ter [...]. (E2) 

[...] Existe orientação no caso do dreno [...] mas não protocolo. Eu acho 
necessário, pois os familiares que cuidam [...] não têm experiência [...] é 
importante ter um registro, uma orientação. (E3) 

Há de convir que os procedimentos técnicos e científicos são essenciais 

para a recuperação do conforto e bem-estar do cliente. É preciso que o 

profissional de enfermagem cuide com competência e que tenha recursos para 

realização do plano de cuidado. Esse estudo não visa separar a técnica da 

dimensão relacional e afetiva, ela almeja ressaltar a estética do cuidado na 

técnica, que tem a dimensão ética que norteia a conduta profissional e da vida em 

sociedade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo desse estudo foi descrever as atividades de cuidado de 

enfermagem prestadas às mulheres submetidas às mastectomia e discutir os 

resultados na perspectiva ética e estética do cuidado, objetivando um cuidado 

mais humano. 

Após a pesquisa e ao analisar os dados, foram encontrados vários 

desafios a serem enfrentados, como a falta de informação fornecida às pacientes 

desde o pré-operatório, a falta de integração entre as equipes multiprofissionais, 

resultando em uma ausência de embates científicos entre as equipes, além do 

fato de a enfermagem não ter um protocolo de cuidados, ou seja, uma 

uniformização de cuidados, e os médicos do setor tomarem a frente, orientando 

as doentes, faltando um estudo e elaboração de um instrumento científico pela 

Enfermagem. 

Esta pesquisa revelou que os cuidados de enfermagem à mulher 

submetida à mastectomia precisam considerar a subjetividade, seguindo os 

referenciais ético estético e o cuidado sensível, sem esquecer também da 

objetividade dos cuidados diretos aos pacientes, isto é, a competência técnica e 

científica. Então, se entrelaçam e se conectam o técnico, o estético e o ético no 

cuidado de enfermagem profissional. 

Foi detectado, ainda, que apesar da intenção desse trabalho em cuidar 

das pacientes objetivando a subjetividade e o cuidado sensível, não se pode 

deixar de dar orientações objetivas para a alta dessa paciente, pois a partir dos 

resultados apresentados, pode-se perceber a importância dessas orientações 

direcionadas às usuárias que serão submetidas à mastectomia e como a falta 

delas prejudica o processo de cura e reabilitação.  

Portanto, como resposta a esse estudo, no sentido de sanar essa 

pendência da prática profissional de meu espaço de trabalho, foi criado como 

produto dessa dissertação um grupo de discussão denominado Oficina Solidária 

e, como subproduto, um folheto informativo de orientações para a alta da 

paciente. Com efeito, cria-se um novo modo de cuidar e de lidar com a paciente 

baseada na integralidade do cuidado. Destarte, visa-se o bem-estar físico, mental 
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e social, havendo uma solidariedade na produção de conhecimentos e pesquisas 

de Enfermagem entre profissionais, estimulando também a interdisciplinaridade.  

Desse modo, o estudo proporcionou a construção de um espaço para a 

equipe de enfermagem exercitar a sensibilidade através de conversas entre seus 

pares, expondo as dificuldades que se apresentam ao cuidar de assuntos difíceis 

como a mutilação na mastectomia. Proporcionou, também, a educação em saúde, 

com professores convidados para palestras e workshop, e aquisição do saber em 

novas técnicas, estimulando cada vez mais a cientificidade no tratamento, 

recuperação e reabilitação das pacientes com câncer de mama submetidas à 

mastectomia.  

Esse estudo resultou em um novo modo de cuidar, com o intuito da 

promoção do cuidado com a vida e melhoria da qualidade da assistência, 

aprimorando a educação continuada.  

As orientações serão realizadas pelo Enfermeiro, através de estratégias 

que promovam a adesão da paciente ao tratamento, lhe fornecendo informações 

quanto ao autocuidado e à diminuição da ansiedade, do medo da morte, da 

doença em si; pois, por si só, o diagnóstico de câncer já é estigmatizado. 

Um protocolo de orientação para a alta, por meio do folheto informativo 

para a paciente, vai favorecer o processo terapêutico do cuidar, proporcionando 

que os profissionais de saúde contribuam de forma eficaz no processo do 

cuidado, de forma que não utilizem apenas as suas habilidades e conhecimentos 

científicos, mas também a sua sensibilidade, adquirindo uma visão holística, 

partindo do referencial ético e estético, em que o paciente é considerado como um 

ser humano em todos os sentidos e não só o representante de uma doença. 

Essas produções foram elaboradas a partir da reflexão das falas dos 

entrevistados da equipe de enfermagem, por meio das quais se observou que, 

apesar de serem realizadas informações e orientações para as pacientes, é 

necessário que exista um instrumento escrito para orientação para a alta baseado 

no estudo ético estético. É preciso criar um novo modo de cuidar, um novo olhar 

para a paciente, respeitando seus desejos e tendo a pessoa doente como um 

aliado e um ser ativo na sua cura, que será construída junto ao enfermeiro, 

psicólogos e outros profissionais de saúde. Portanto, os dois produtos dessa 
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dissertação são a sistematização dos cuidados baseados na autoestima e 

estética. 
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APÊNDICES 

Apêndice A. Produtos da dissertação: oficina solidária e folheto informativo 

Os produtos apresentados são originados do compartilhamento de 

conhecimento e experiência entre os funcionários da clínica cirúrgica feminina e 

da enfermeira pesquisadora de dissertação do Mestrado Profissional de 

Enfermagem Assistencial (MPEA) da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF) criando a  proposta de 

uma oficina composta da equipe de enfermagem da clínica cirúrgica feminina com 

o objetivo de discussão dos problemas emocionais e as dificuldades do 

profissional de enfermagem ao lidar com o aspecto psíquico e o cuidado sensível 

e os modos de cuidar, denominada oficinas solidárias e o segundo produto será 

um folheto informativo para as pacientes submetidas à mastectomia, entregues 

na alta das mesmas. 

Produto 1. Oficinas solidárias 

1 Introdução 

Este produto é uma contribuição do MPEA para a equipe de enfermagem 

da clínica cirúrgica feminina (CCF) do HUAP, unidade terciária de saúde de alta 

complexidade, que se baseou na dialogicidade, usando o espaço como instância 

individual e coletiva (Guatarri).  

O trabalho é voltado para a equipe de enfermagem da CCF, podendo ser 

estendido às demais clínicas. Trata-se de um novo modo de cuidar, em que se 

discute em grupos multiprofissionais o cuidado ao paciente em sua totalidade, 

respeitando o conceito do ético-estético, e as dificuldades e necessidade de apoio 

ao profissional de enfermagem para lidar com situações de fragilidade ao cuidar 

de pacientes com câncer. 

Na Oficina Solidária trataremos das questões éticas e estéticas, 

educativas e de inovações científicas. Será discutido o aspecto relacional, 

atualizações e técnicas de cuidar dessas pessoas, incluindo-se os cuidados 

indiretos (supervisão, gerência e educação em saúde) e cuidados diretos (corpo a 

corpo), porém nunca deixando a subjetividade de lado. 
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Todas as necessidades da equipe de enfermagem foram detectadas 

através da dissertação de mestrado Cuidados de Enfermagem a mulheres 

submetidas à mastectomia: subsídios para uma ação educativa em Enfermagem, 

na qual foi relatada a dificuldade do profissional em lidar com a paciente 

acometida por câncer de mama que, por sua própria representação social, nos 

traz uma gama de dificuldades. Além de toda problematização em relação aos 

aspectos subjetivos e emocionais, também ficou evidenciada, nas falas dos 

entrevistados, a ausência de uma sistematização de cuidados, educação para o 

autocuidado e orientações para a alta. A Oficina solidária permitirá a discussão 

de modos de cuidar baseados nos princípios ético-estéticos, no cuidado sensível 

e numa visão holística.  

1.1 Metas 

Criar uma proposta de oficinas voltadas para a equipe de enfermagem, 

estendendo-se a equipe multiprofissional, com o intuito de discutir o modo de 

cuidar das pacientes e não só discutir a doença em si, procurando um novo olhar, 

um novo cuidar abrangendo os cuidados mental, espiritual e físico, com visita de 

palestrantes e teóricos, para ilustrar e nos trazer novos conhecimentos científicos. 

1.2 Objetivos 

 Descrever a proposta do produto de dissertação, como contribuição para o 

MPEA; 

 Detalhar a metodologia empregada na construção do produto; 

 Registrar as ações do produto, visando à transformação da prática 

assistencial da equipe de enfermagem do CCF; 

 Contribuir para um tratamento humanizado e acolhedor para as mulheres 

submetidas à mastectomia. 

2 Justificativa 

A equipe de enfermagem da CCF, composta em sua maioria por mulheres, 

relatou dificuldades como acúmulo de carga de trabalho, número de pessoal e 

principalmente dificuldades emocionais e intrínsecas em lidar com essas 

pacientes. 
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Paralelamente, foi relatada a ausência de uma rotina de cuidados 

específicos para lidar com as pacientes, no setor. 

No que tange à assistência de enfermagem, este estudo propicia uma 

maior aproximação dos estudos científicos acadêmicos com a realidade do 

trabalho de enfermagem, no que se refere à humanização e acolhimento do 

paciente com câncer. 

Desse modo, incentiva a continuidade do estudo e pesquisas na prática, 

que podem contribuir para a qualidade da assistência, gerência do cuidado e 

acolhimento do doente e do profissional de enfermagem. 

Para o ensino, o objetivo do trabalho é despertar, nos futuros profissionais, 

o enfoque humanístico, gerando uma nova visão, valorizando a 

interdisciplinaridade e o acolhimento do paciente. 

3 Proposta do produto 

Este produto é uma proposta de aplicação de um novo modo de cuidar, 

baseado na subjetividade e numa visão mais humanística, a fim de se promover 

saúde. 

4 Metodologia 

1a etapa - Primeiro foi feito um levantamento da pesquisa bibliográfica com os 

descritores: equipe de enfermagem, cuidado sensível e ético estético. 

2a etapa - pesquisa de campo com entrevistas semiestruturadas realizadas para a 

dissertação. 

3a etapa - Após leitura e análise das entrevistas, foram construídas três 

categorias: O cuidado sensível: o afetivo e estético; Orientações para o 

autocuidado e; Cuidados de enfermagem no pós-operatório imediato de 

mulheres submetidas à mastectomia. Percebeu-se uma fragilidade no que diz 

respeito a um tratamento com maior interação e subjetividade entre equipe de 

enfermagem e paciente, necessidade de manutenção da interdisciplinaridade e a 

ausência de sistematização de cuidados à paciente. 

Grupo é um conjunto de pessoas ou de objetos reunidos num mesmo lugar, 

com um objetivo comum, no caso, o modo de cuidar do doente1. 
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A comunicação é de suma importância para o desenvolvimento de um 

grupo, a atividade grupal é educativa, de suporte, de reflexão ou uma união de 

todas2.  

Existem vários grupos para mulheres mastectomizadas. Com a Oficina 

Solidária, desejo um grupo de pessoas que cuidem das mulheres submetidas à 

mastectomia, para trocarmos experiências e traçarmos estratégias para cuidar 

dessas doentes. 

Temos que ter em mente que a mulher submetida à mastectomia deve 

receber informações a respeito dos cuidados pós-operatórios e orientações sobre 

as diversas fases de recuperação, e para isso se faz necessário prestar 

informações com uma linguagem acessível ao seu entendimento3.  

O produto, que será a criação de grupos de discussão e treinamento em 

serviço da equipe de enfermagem, alunos e docentes e aberto à equipe 

multiprofissional, com reuniões semanais, para discutirmos, nos reciclarmos na 

arte e modo de cuidar, dando um cunho científico ao nosso trabalho de 

Enfermagem. 

Este produto precisa ser institucionalizado para sua concretização, de um 

espaço físico (será na sala da ginecologia), na clínica cirúrgica feminina, no 

HUAP. 

5 Recursos para o grupo 

 Recursos humanos: Enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem, 

docentes, discentes (acadêmicos e residentes), psicólogos que queiram 

participar e outras categorias profissionais. 

 Recursos materiais: sala para reunião, cadeiras, projetor de slides, 

computador, papéis. 

6 Horários 

Será estipulado um horário pela manhã, após os cuidados higiênicos e 

medicamentosos das pacientes, em que a maioria das pessoas da equipe de 

enfermagem possam comparecer. 

7 Atividades 

 Acolhimento da equipe de enfermagem. 



59 

 Escuta da palavra dos membros da equipe. 

 Estabelecimento de elo entre a prática diária e a pesquisa como 

contribuição para um trabalho científico de Enfermagem. 

Produto 2. Folheto informativo 

A reabilitação da mulher submetida à mastectomia requer um suporte 

integral, sendo o enfermeiro um educador, e é preciso que a equipe de 

enfermagem desenvolva ações educativas que ajudem as pacientes e seus 

familiares a adquirirem conhecimento sobre os tratamentos complementares 

como radio e quimioterapia e orientações de alta para mulheres mastectomizadas. 

Como o segundo produto a ser discutido, reforçado e constantemente 

reavaliado em nossa oficina, teríamos orientações sistematizadas4 para a equipe 

de enfermagem, para além dos cuidados subjetivos, serem executadas, como 

cuidados práticos pós-operatórios e orientações para a alta, através da oferta de 

um folheto informativo para a paciente com orientações para sua alta, explicando 

para ela e seus familiares.  

Orientações para a alta com folheto informativo para a paciente  

1. Cuidados com a ferida cirúrgica: 

 Observar alterações na ferida cirúrgica, se presentes, comunicar ao 

médico. 

 Lavar a ferida e secá-la bem. 

 O curativo cirúrgico deve ser realizado durante o banho. 

 Proteja o curativo do dreno com um plástico para evitar molhar. 

 Lave os pontos da cirurgia com água e sabão líquido neutro. 

 Seque o local com uma toalha lavada e passada ou gaze. 

 Mantenha exposta a ferida cirúrgica. 

2. Cuidados com o dreno aspirativo: 

 Lave as mãos. 

 O dreno deve ser esvaziado 2 vezes ao dia (manhã e noite). 

 Feche a pinça do dreno. 
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 Realize a limpeza externa da tampa de abertura do dreno com gaze 

umedecida com álcool. 

 Abra a tampa. 

 Esvazie o coletor dentro de um frasco graduado. 

 Aperte o coletor para a retirada de todo o ar. 

 Feche a tampa. 

 Abra a pinça do dreno. 

 Observe o aspecto da secreção. 

 Anotar a data, hora e volume drenado. 

 Descarte a secreção no vaso sanitário. 

 Lave o frasco graduado com água e sabão. 

 Lave as mãos. 

 Anotar a data, hora e volume drenado. 

 Mantenha o dreno preso a roupa na altura da cintura. 

3. Cuidados com o membro homolateral da cirurgia 

 Evitar compressão no braço (pulseiras e anéis apertados). 

 Uso de dedal para costurar. 

 Evitar tomar injeções ou vacinas, retirar sangue e verificar a pressão 

arterial nesse braço. 

 Não expor o braço ao sol sem o uso de filtro solar com FPS alto. (30) 

 Evitar medir PA, tomar injeções e vacinas no braço do lado operado. 

 Evitar tirar cutículas das unhas. 

 Manter o braço elevado. 

 Aplicar creme nas mãos e braço afetado para evitar o ressecamento da 

pele. 

 Evitar depilar axila com gilete, para evitar cortes e irritações na pele. 

 Prevenir-se contra picada de insetos, usando repelentes. 

 Evitar queimaduras nos braços como ferro de passar, cigarros e fornos. 

 Observar vermelhidão, dor ou inchaço no braço, procurando uma unidade 

de atendimento. 

 Procure estimular a movimentação do lado afetado. 
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4. Complicações que necessitam retorno ao hospital 

 Vermelhidão e inchaço no local da cirurgia e no braço homolateral. 

 Dor forte no local operado que não melhore com o uso de analgésico 

prescrito. 

 Mudança de cor da secreção do dreno para vermelho brilhante, seguido do 

aumento de seu volume de drenagem. 

 Ausência de secreção no coletor por 24 horas. 

 Febre. 

5. Informações gerais 

 Após a cicatrização completa da ferida cirúrgica, utilize cremes para manter 

a pele hidratada. 

 O uso do sutiã com prótese externa tem a finalidade de melhorar a estética 

corporal e manter a postura corporal além de melhorar a auto estima. 

 Em caso de alopécia, o uso de lenços coloridos com novas modalidades 

estimula a autoimagem, assim como o uso de perucas caso ache 

necessário. 
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Apêndice B. Roteiro de entrevistas 

1- Como a equipe de enfermagem está cuidando das mulheres mastectomizadas? 

2- Quais são as intervenções de enfermagem voltadas para a dimensão ética e 

estética das mulheres com câncer de mama a serem submetidas à mastectomia? 

3- Como criar um protocolo de cuidado integral à mulher mastectomizada, 

partindo da pesquisa realizada? 

TÓPICOS DA ENTREVISTA 

Dados sociodemográficos 

1- Cargo ou função 

2- Tempo de Formado 

3- Tempo de Trabalho na instituição e no setor 

4- Escolaridade 

5- Renda 

6- Aonde reside 

7- Cidade aonde mora 

8- Tempo de experiência na área 

9- Idade 

10 - Sexo 

Experiência no cuidar 

1- Há quanto tempo você cuida de mulheres submetidas à mastectomia? 

2- Poderia dizer como cuida dessas pacientes? 

3- Quais os aspectos importantes a serem considerados no cuidado dessas 

pessoas? 

4- Como você lida ao cuidar dapaciente que sofreu amputação da mama? 

5- O cuidar dessa paciente te afeta emocionalmente? 

6- Você poderia descrever uma experiência marcante no cuidado com a cliente 

mastectomizada que te marcou em termos profissionais? 
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Atividades de cuidado 

1- Você poderia descrever a rotina das atividades de cuidado a mulher com 

mastectomia no setor do seu trabalho? 

2- Quais os aspectos técnicos devem ser observados? 

3- Quais as atividades diretas (ao corpo da doente) são realizadas e quem as 

realiza? 

4-Vocês cuidam do dreno de portovac? 

5- Fazem o curativo no pós-operatório mediato? 

6- Quais as atividades indiretas (orientação, supervisão), são realizadas? 

7- Seu setor apresenta protocolo de cuidados de enfermagem dirigidos a esses 

pacientes? 

8- Existe uma orientação de enfermagem na alta das pacientes submetidas 

àmastectomia? 

9- Existe algum protocolo de enfermagem, para o pré e pós-operatório das 

mulheres submetidas à mastectomia? 

10- Existe um protocolo de alta para as pacientes submetidas à mastectomia? 

Relação da equipe (a interdisciplinaridade) no cuidado 

1- Como ocorre a relação profissional voltada para o cuidado de enfermagem? 

2- Quais as possibilidades e limites nessa relação interdisciplinar? 

3- Você vê a intersetorialidade no atendimento dessas mulheres? 

4- Qual a relação entre o seu ambiente de trabalho e os cuidados prestados a 

essas pacientes? 

5- Você tem possibilidades de cuidar e avaliar esse cliente após a alta? 

Aspectos humanos no cuidado 

1- Como com os aspectos psicológicos (emocional, subjetivo) da cliente? Isto te 

afeta? Em que sentido? 

2- Quais os aspectos éticos precisam ser observados? 

3- O que você entende com da ética no cuidado com a paciente mastectomizada. 

Em relação à estética do cuidado, o que você tem a dizer no cuidado dessas 
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pessoas? E o que deve ser feito para lidar com a estética? 

Propostas 

1- Quais as recomendações e sugestões você tem a fazer em relação à melhoria 

da assistênciade enfermagem a mulheres submetidas à mastectomia? 

2- Como deveria ser o protocolo de cuidados de enfermagem a favorecer o bem-

estar da cliente? 

3- Que medidas de trabalho você faria para melhorar as atividades de cuidado 

prestado? 
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Apêndice C. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para clientes 

(Resolução 466/2012 do CNS) 

Título: Cuidados de Enfermagem a mulheres submetidas à mastectomia: 

Subsídios para um protocolo Assistencial de Enfermagem 

Pesquisadores Responsáveis: Mestranda: Sandra Regina Terra Campos 

Nicolau e Prof. Enéas Rangel Teixeira 

Escola de Enfermagem Aurora do Afonso Costa- Universidade Federal 

Fluminense 

Rua Dr. Celestino, 74, Niterói- RJ           CEP: 24020-091 - Tel.: (21) 2629-9484 

Nome do Voluntário: _________________________________________________ 

Idade: _____________ anos 

RG: _______________ 

Responsável legal (quando for o caso): __________________________________ 

RG Responsável Legal: ______________________________________________ 

 

Convidamos você para participar desta pesquisa. Lembramos que sua 

participação é importante e voluntária. Os objetivos deste estudo são: Descrever 

as atividades do cuidado de enfermagem prestados a mulheres submetidas à 

mastectomia, discutir os resultados na perspectiva ética e estética dos cuidados 

de enfermagem, elaborar o protocolo assistencial visando a autonomia do sujeito 

no cuidado a saúde, discutir o protocolo assistencial elaborado frente às 

recomendações do Programa Nacional de Segurança do Paciente, Manual do 

INCA e Recomendações do Ministério da Saúde. 

Para que os objetivos da pesquisa sejam alcançados, informamos que o 

voluntário será entrevistado, mantendo o anonimato e que suas respostas serão 

utilizadas na pesquisa e terá dados coletados pela pesquisadora para seu estudo.  

Qualquer esclarecimento a respeito da pesquisa será fornecido, onde você 

poderá não querer participar ou retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo ou penalização. Com relação aos riscos da 

participação nesta pesquisa, ressalta-se que será mantido em sigilo sua 

identidade e os dados coletados durante a divulgação dos resultados. 
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Esclarecemos também que você não será prejudicado ou terá compensações 

financeiras. Com relação aos benefícios e contribuições deste estudo, é 

destacada a qualidade da assistência prestada pela instituição e possibilidade dos 

enfermeiros e equipe de enfermagem cuidarem melhor de seus clientes.   

Eu, __________________________________________, RG nº _____________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto 

de pesquisa acima descrito.  

Ou 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________, 

responsável legal por _______________________________________________, 

RG nº _____________________, declaro ter sido informado e concordo com a 

sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, ________ de ____________ de__________. 

Assinatura do Participante: ___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável: ________________________________ 
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ANEXO 

Anexo A. Parecer consubstanciado do CEP 
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