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RESUMO 

Entende-se que após a realização da mastectomia a mulher sofre com a alteração da sua 
imagem corporal, pois a ausência da mama produz nesta mulher uma sensação de mutilação, 
de perda da sua feminilidade, perda de sua sexualidade e de sua sensualidade; com a intenção 
de minimizar e reduzir tais sentimentos, muitas mulheres optam pela cirurgia de reconstrução 
da mama. Sabe-se que o câncer de mama integra um grupo heterogêneo de doenças, sendo 
considerado problema de saúde pública e com comportamentos distintos, sendo a neoplasia 
que desperta maior atenção da saúde pública mundial. No Brasil, é o mais frequente entre as 
mulheres e o segundo com maior frequência em toda população, acarretando o tabu de 
“doença maldita”, sendo considerado como causador de desfiguração do corpo feminino, 
causando sofrimento a mulher e a toda a sua família. A mastectomia está entre os tratamentos 
mais empregados para o câncer de mama, é considerado o tratamento mais agressivo, pois 
acarreta o estigma de mutilação, não só do órgão mas também do psicológico da mulher, de 
sua feminilidade, sexualidade, auto estima e confiança. Um estudo aplicado por Lim (1995), 
em Cingapura, aplicando uma escala de ansiedade e depressão, as mulheres que passam pela 
mastectomia apresentam conjugais com a diminuição da atividade sexual e mudanças no seu 
comportamento sexual. Com a intenção de diminuir os transtornos causados pelo tratamento 
muitas mulheres optam por reconstruir sua mama, sendo este um procedimento seguro e que 
não interfere na detecção da mama e nem atrasa o tratamento com as terapias adjuvantes e não 
aumenta a recorrência da doença. Muitos estudos realizados acerca da melhora da imagem 
corporal, sexualidade e da atração física entre as mulheres que realizam a reconstrução, 
detectam que há uma melhora significativa nestes quesitos, quando se discute o resultado 
acerca da ansiedade, depressão, autoestima, humor, aflição e qualidade de vida, os resultados 
se mostram divergentes, pois há uma influência de possíveis doenças associadas, diagnóstico, 
estágio da doença e outros motivos. O objetivo deste estudo foi a análise da literatura que 
aborda a qualidade de vida, sentimentos e vivências de mulheres com reconstrução mamária 
após a mastectomia. As publicações foram obtidas através de busca na Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS). Após os critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos neste trabalho 10 
artigos.  A análise das publicações sugere que, por se tratar de um tema complexo e pouco 
explorado no meio acadêmico, deve haver uma maior capacitação dos profissionais de 
enfermagem no auxílio ao tratamento destas mulheres e suas famílias. 

Descritores: mastectomia; qualidade de vida; mamoplastia 
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ABSTRACT 
 

It is understood that after performing the mastectomy the woman suffers with the alteration of 
her body image since the absence of the breast produces on her a sensation of mutilation, loss 
of her femininity, loss of her sexuality and sensuality; with the intention of minimizing and 
reducing such feelings, many women decide for breast reconstruction surgery. It is known that 
breast cancer integrates a heterogeneous group of diseases, being considered a public health 
problem and with different behaviors, being the neoplasia that arouses greater attention of the 
world’s public health care. In Brazil, it is the most frequent among women and the second 
greater frequency among the whole population, resulting in the taboo of "damn disease", 
being considered the main cause of female body disfigurement, causing suffering to the 
woman and her whole family. Mastectomy is among the most used treatments for breast 
cancer, is considered the most aggressive treatment since it entails the stigma of mutilation, 
not only of the organ but also of the psychological side of the woman, her femininity, 
sexuality, self-esteem, and confidence. A study by Lim (1995), in Singapore, applying a scale 
of anxiety and depression, women who had a mastectomy present conjugals with the decrease 
of the sexual activity and changes in their sexual behavior. With an intention to lessen the 
disruptions caused by treatment, many women choose to rebuild their breast, this being a safe 
procedure and they do not interfere in the detection of the breats or delays treatments with 
adjuvant therapies and also, do not increase the recurrence of the disease. Many studies about 
improving body image, sexuality, and physical curiosity among women who perform a 
reconstruction, detect that there is a significant improvement in these questions when 
discussing the outcome about anxiety, depression, self-esteem, mood, distress and quality of 
life, The results show divergent as there is an influence of possible associated diseases, 
diagnosis, stage of the disease and other reasons. The objective of this study was to analyze 
the literature that addresses the quality of life, feelings and experiences of women with breast 
reconstruction after mastectomy. The publications were obtained by searching the Virtual 
Health Library (VHL). After the inclusion and exclusion criteria, 10 articles were included in 
this study. The analysis of the publications suggests that, since it is a complex subject and 
little explored in the academic environment, there should be a greater capacity of nursing 
professionals to assist in the treatment of these women and their families  

Keywords: mastectomy; Quality of life; mammoplasty 
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1.INTRODUÇÃO 

O presente tema se apresenta com uma configuração interessante por se tratar de um 

assunto que traz consigo inúmeros desconfortos tanto para a mulher quanto na sua relação 

com familiares e no seu relacionamento social. 

Tal situação pode ocorrer em diversos períodos da vida desta mulher, tanto no 

período em que a mastectomia se tornou o processo de cura quanto na fase em que a mulher 

se submete a sua reconstrução mamária no ato cirúrgico ou em sua pós cirurgia, pois em 

ambos ela ainda se percebe mutilada. 

Segundo Regis & Simões (2005), a mama não corresponde apenas ao aspecto físico, 

ela é vista como um símbolo de feminilidade, por isso é motivo de orgulho para a mulher e 

admiração para os homens, possuindo um significado afetivo e psicológico. Sendo assim, a 

palavra câncer traz um estigma muito forte para a mulher, pois além de estar associada à 

morte, pode afetar uma parte tão valorizada do seu corpo 

A enfermagem como promotora de estilo de vida saudáveis, evidência com maior 

sensibilidade a estes fatos que transcorrem na vida da mulher e tem a oportunidade de refletir 

junto a elas os sentimentos que muitas vezes não são exteriorizados em suas falas e, 

posteriormente, caberá então o estímulo na implantação de um programa de apoio emocional. 

Esta estratégia é relevante ao profissional, a paciente e à sua instituição, uma vez que 

possibilita melhores condições de saúde física e mental e a conseqüente evolução na 

qualidade da assistência de enfermagem, refletindo no crescimento profissional nesta área do 

conhecimento e ao mesmo tempo no bem-estar da mulher. 

Segundo Araújo et al. (2013), as neoplasias se apresentam em maior destaque dentre 

as doenças de maior prevalência, em comparação com o aumento da taxa da expectativa de 

vida e consonância à taxa crescente de incidência e morbimortalidade. Por se tratar de uma 

doença com uma prevalência tão exacerbada, estima-se que nas próximas décadas esta será a 

principal causa de mortalidade em âmbito mundial (PAZ, 2013). 

Mais de 100 doenças, caracterizadas pelo crescimento abrupto e desordenado das 

células, compõe o que denominamos câncer (BULGARELI et al., 2013). Por se tratar de uma 

proliferação anormal dos tecidos e por não ser controlada pelo organismo, as neoplasias agem 

de forma agressiva no hospedeiro (SANTOS; SILVA, 2014). 
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Nos Estados Unidos em 2008, segundo a CancerStatiscs, foram diagnosticados 

182.460 novos casos de câncer de mama, dos quais 40.480 resultaram em óbito (HUGUET; 

MORAIS; OSIS; PINTO-NETO; GURGEL, 2009). Estima-se que em 2016, 59.960 novos 

casos serão diagnosticados no Brasil, segundo estudos do Instituto Nacional do Câncer, 

seguindo como a segunda maior causa de mortes entre as mulheres (INCA, 2015).  

A mastectomia, procedimento cirúrgico de retirada da mama, pode acarretar em 

diversos agravos na vida da mulher diagnosticada com câncer de mama. Dentre estes agravos, 

podemos destacar os acometem o seu psiquismo e consequentemente sua qualidade de vida, 

ressaltando as dificuldades associadas a satisfação sexual. (HUGUET; MORAIS; OSIS; 

PINTO-NETO; GURGEL, 2009). 

Após a realização da mastectomia, há uma alteração da imagem corporal, onde a 

ausência da mama produz uma sensação de mutilação, com perda da feminilidade e de sua 

sensualidade. Na tentativa de minimizar e reduzir esses sentimentos, muitas mulheres optam 

pela cirurgia de reconstrução mamária. Sendo um procedimento cirúrgico completamente 

seguro, pois não aumenta o risco de recorrência da doença, não interfere na sua detecção e 

não acarreta atrasos nas terapias adjuvantes (GURGEL; HUGUET; MORAIS; OSIS; PINTO-

NETO, 2009). 

Há inúmeros estudos que buscam avaliar a qualidade de vida em mulheres com 

câncer de mama, sendo eles heterogêneos em termos metodológicos e controversos em seus 

resultados. Muitos desses estudos concordam que há uma melhora na imagem corporal, da 

atração física e da sexualidade em mulheres que se submetem à cirurgia de reconstrução 

mamária (GURGEL; HUGUET; MORAIS; OSIS; PINTO-NETO, 2009). 

A partir da contextualização inicial sobre o objeto de estudo e considerando o     

interesse desta pesquisadora sobre o tema, elaborou-se a seguinte pergunta de pesquisa: Quais 

são as vivencias e sentimentos da mulher mastectomizada perante a reconstrução mamaria, 

apresentados pela produção cientifica disponível? 

 

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

 

As vivencias e sentimentos no que concerne a reconstrução mamaria em mulheres 

submetidas a mastectomia 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Refletir acerca das vivencias e sentimentos da mulher mastectomizada perante a 

reconstrução mamaria e suas implicações para a qualidade de vida. 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar quais são as vivencias e os sentimentos femininos relacionados a ocorrência 

da mastectomia e a reconstrução mamaria na literatura cientifica disponível. 

• Discutir os aspectos psicossociais envoltos aos sentimentos descritos e suas 

contribuições para enfermagem no cuidado. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DE ESTUDO 

 

Sendo o câncer de mama estigmatizado como sentença de morte e causador da 

mutilação feminina, viu-se então a necessidade de estudar sobre a vivência e os sentimentos 

acarretados pela mulher, principalmente as mastectomizadas. 

Viu-se a necessidade de estudar sobre sua qualidade de vida e no que implica a 

cirurgia oncológica no decorrer de todo o tratamento e em suas relações interpessoais e sua 

relação consigo mesma. 

Sabendo que a cirurgia de remoção da mama acarreta depressão, insegurança, baixo 

desempenho sexual, mau relacionamento familiar e conjugal, destruição da autoimagem, entre 

outros sintomas negativos, há uma necessidade de se estudar como se dá isso e a interferência 

que a enfermagem pode ter junto desta mulher e de sua família. 

Segundo Huguet et al. (2009), a retirada de um órgão como a mama pode acarretar 

em agravos a qualidade de vida desta mulher, a sua satisfação sexual e recreativa e até mesmo 

em pratica de esportes. Em contrapartida, estudos demonstram que mulheres que se submetem 

a cirurgia de reconstrução mamária demonstram uma maior satisfação, fazendo com que haja 

uma recuperação de sua qualidade de vida ou até mesmo uma melhora desta. 

Sabe-se que, ao receber o diagnóstico a mulher vivencia um momento de muita 

angústia, sofrimento e ansiedade. Considerando a alta incidência e a desestruturação que este 

diagnóstico acarreta na vida mulher, tem-se dado uma maior ênfase em pesquisas que 

relacionem a qualidade de vida com o diagnóstico e tratamento que esta mulher irá ser 
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submetida, podendo estas pesquisas ajudar na identificação das necessidades de cada paciente 

(LOTTI; BARRA; DIAS & MAKLUF, 2008). 

Sabe-se que a qualidade de vida das mulheres com câncer de mama, por conta do 

tratamento quimioterápico e cirúrgicos, sofre um impacto negativo, mesmo que seja a longo 

prazo. As mulheres que, por virtude do avanço da doença, são submetidas a mastectomia 

apresentam uma piora na qualidade de vida em comparação com as que são submetidas a 

tratamento conservador. 

Vários estudos vêm sendo feito para se estudar a qualidade de vida das pacientes 

diagnosticadas com câncer de mama, os problemas com maior incidência nesses estudos 

foram os relacionados a satisfação sexual e os problemas relacionados ao membro superior 

que, muita das vezes apresenta linfedema e limitações de seu uso, ocasionando numa maior 

dependência desta mulher nos afazeres de casa, ao carregar objetos pesados e as limitações 

que esse membro poderá apresentar (SALES; PAIVA; SCANDIUZZI & ANJOS, 2001). 

Com a escassez de artigos disponíveis para consulta sobre o tema e com a 

apresentação de uma literatura conflitante no que se diz respeito a qualidade de vida destas 

mulheres, sobre os fatores que interferem ou não, viu-se a necessidade de se aprofundar no 

assunto. Observando assim que a mastectomia, a quimioterapia e a radioterapia, são os fatores 

mais presentes na causa de uma má qualidade de vida destas pacientes. 

Cabe ressaltar que tal estudo faz parte do NUPEESC (Núcleo de Pesquisa e Extensão 

em Educação e Saúde Comunitária) na linha de pesquisa Atenção à saúde dos seres humanos, 

no ciclo vital, nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 CÂNCER DE MAMA 

O câncer de mama (CM) e outras neoplasias são resultantes de um crescimento 

desordenado e proliferação incontrolável de células anormais, que podem ter seu surgimento 

dado por fatores genéticos, podendo ser hereditárias ou adquiridas por exposição a fatores 

ambientais e fisiológicos. As mudanças genéticas podem ocasionar mudanças no crescimento 

das células ou até mesmo ocasionar uma morte celular programada, fazendo com que surjam 

novos tumores (BRASIL, 2013). 

O câncer de mama integra um grupo heterogêneo de doenças, sendo considerado 

problema de saúde pública e com comportamentos distintos. Sua heterogeneidade se dá por 

suas diferentes apresentações clinicas e morfológicas, possuindo assinaturas genéticas 

variadas e como consequência, possui variadas respostas genéticas (BRASIL, 2013). 

Trata-se de um tumor maligno que tem seu desenvolvimento nos tecidos da mama. É 

a neoplasia que desperta maior atenção da saúde pública mundial. Em 2012, 1.67 milhões de 

novos casos foram diagnosticados em todo o mundo (CRUZ; PAIXÃO; RODRIGUES, 

2015). 

Em 2016 há uma estimativa de 59.960 novos casos segundo INCA, tendo uma 

incidência maior entre as mulheres acima dos 35 anos. Havendo diagnóstico precoce mais de 

50% dessas mulheres tem a chance de cura total após o tratamento adequado. Motivo este que 

se dá a importância do rastreamento do grupo de risco para a doença. 

No Brasil, é o câncer mais frequente entre as mulheres e o segundo com maior 

frequência em toda população. Nos alertando para a importância da conscientização e 

orientação da população feminina sobre sua prevenção, pois são os tumores que estão entre as 

principais causas de óbito feminino (CRUZ; PAIXÃO; RODRIGUES, 2015). 

 
 

O processo de carcinogênese é, em geral, lento, podendo levar vários anos para que 
uma célula prolifere e dê origem a um tumor palpável. Esse processo apresenta os 
seguintes estágios: iniciação, fase em que os genes sofrem ação de fatores 
cancerígenos; promoção, fase em que os agentes oncopromotores atuam na célula já 
alterada; e progressão, caracterizada pela multiplicação descontrolada e irreversível 
da célula (BRASIL, 2013). 

 
 

O diagnóstico em estágios já avançados da doença aumenta as taxas de mortalidade, 

limitando as chances de cura. Neste caso, o acesso limitado ao tratamento sendo ele por 
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desigualdade de renda ou escassez de atendimento pelo serviço público, há o aumento 

considerável dos números de óbitos causados por este câncer (CRUZ; PAIXÃO; 

RODRIGUES, 2015). 

A mulher pode ter participação ativa no processo de diagnóstico precoce, para isso a 

mesma deve ser orientada e instrumentalizada para que seja um sujeito ativo em todo o 

processo, principalmente na realização do auto exame das mamas, método eficaz pra a 

detecção precoce de nódulos ou caroços que possam a vim indicar um possível diagnóstico 

para o câncer de mama.  

Em países desenvolvidos observa-se um crescente na incidência do câncer de mama 

sendo acompanhada de um declínio nos índices de mortalidade, dados estes que estão em 

conformidade com a utilização de métodos de detecção precoce e oferta de tratamento 

adequada. No entanto, no Brasil o número de óbitos mostra-se crescente podendo estar 

atrelado ao retardo do diagnóstico e atraso no tratamento, propiciando o crescimento tumoral 

(AGUIAR; BERGMANN, MEDEIROS; THULER, 2015). 

A demora na detecção de algum sintoma, seja por falta do auto exame ou por falta de 

atendimento nas unidades de saúde diminui a chance da mulher de ter um bom prognóstico e 

de cura, fazendo assim com que o número de óbitos aumente a cada ano. 

O câncer de mama acarreta o tabu de “doença maldita”, sendo a causadora de 

desfiguração do corpo feminino, trazendo junto a ele o sofrimento durante o tratamento. É um 

estressor, não só da mulher acometida, mas de toda família, pois o mesmo provoca uma série 

de transformações na vida da mulher acometida e de sua família (ALMEIDA; ALVES; 

SANTOS; OLIVEIRA E SILVA; TREZZA, 2015). 

Tratando-se de uma doença onde, muita das vezes, tem o tratamento agressivo onde 

há a desfiguração da imagem feminina, da sua feminilidade e sexualidade, acarreta na mulher 

a depressão e a incerteza quanto ao seu prognóstico. Tais complicações não afetam somente a 

mulher e sim toda a sua família. 

A hiperplasia ductal atípica, a neoplasia lobular e o carcinoma ductal in situ são 

lesões precursoras ao carcinoma mamário que apresentam alterações genéticas comuns. Nem 

todas as lesões proliferativas são precursoras do CM, no entanto as lesões não proliferativas 

como as lesões colunares, são precursoras do câncer. Adoença de Paget, que trata-se de um 

tumor raro, é uma patologia que afeta 0,5% a 4% das patologias malignas que atingem a 

mama, provocando prurido no complexo areolopapilar, tendo sua apresentação inicial como 

um eritema e espessamento cutâneo, sofrendo uma evolução para erosão cutânea eczematoide 
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ou exudativa. Noventa e sete por cento das pacientes que apresentam esta patologia, possuem 

um carcinoma subjacente (BRASIL, 2013). 

O carcinoma invasivo da mama possui um grande potencial para a produção de 

metástase, constituindo um grupo de tumores epiteliais malignos que ultrapassam a membrana 

basal do ductotubular terminal. O carcinoma mais prevalente é o carcinoma ductal infiltrante 

possuindo vários subtipos histopatológicos. Os linfomas, sarcomas e melanomas possuem os 

piores prognósticos, mesmo sendo raros, podem acometer a mama (BRASIL, 2013). 

O câncer de mama possui um crescimento lento, podendo eventualmente apresentar 

um crescimento acelerado e com grande poder de disseminação. Tal comportamento tem uma 

característica heterogênea, o que garante características próprias ao tumor, características 

essas que são: o grau de diferenciação histológica e presença de receptores moleculares que 

irão determinar a velocidade do seu crescimento e seu potencial de originar metástase 

(BRASIL, 2013). 

O CM tem prevalência em mulheres com histórico familiar prévio de câncer de 

mama em familiares de primeiro grau e em familiares homens com diagnósticos confirmados. 

Mulheres que tiveram a menarca antes dos 12 anos de idade encontram-se sob o grupo de 

risco, assim como mulheres que fazem reposição hormonal com estrogênio. 

Fatores de risco, tais como idade, fatores genéticos e endócrinos, são os principais 

relacionados ao câncer de mama. A idade é considerada o mais importante deles, sendo 

responsável pelo aumento da mortalidade. Cerca de 70-80% dos tumores são diagnosticados 

após os 50 anos de idade (CANCER RESEARCH UK, 2011). 

 
 

A história familiar e a idade precoce ao diagnóstico (mulheres com menos de 50 
anos) são importantes fatores de risco para o câncer de mama e podem indicar 
predisposição genética associada à presença de mutações em determinados genes. 
Entretanto o câncer de mama de caráter hereditário (predisposição genética) 
corresponde a cerca de 5 a 10% do total de casos (ADAMI, 2008). 

 

 

Segundo o “Documento de Consenso do Câncer de Mama” de 2004, mulheres com 

histórico familiar de parente de primeiro grau com diagnóstico de câncer de mama, câncer de 

mama bilateral ou ovário, história familiar de câncer de mama masculino, com diagnóstico 

histopatológico de lesão proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ, compõem o 

grupo de populacional de rico muito elevado. 

O surgimento de nódulos, geralmente indolores, duros e irregulares, compõem os 

sintomas mais comuns de câncer de mama, podendo ainda haver tumoração de consistência 
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branda, globosos e bem definidos. Há estudos que apontam os nódulos como 90% da 

apresentação inicial de casos sintomáticos confirmados de câncer (KÖSTERS; GØTZSCHE, 

2008; LOSTUMBO et al., 1995). 

Saída de secreção pelo mamilo, coloração avermelhada da pele da mama, edema 

cutâneo semelhante à casca de laranja, retração cutânea, dor ou inversão do mamilo, 

descamação ou ulceração do mamilo, são outros sintomas do câncer de mama (BRASIL, 

2013). 

Adotando-se estilo de vida saudável, o costume de auto examinar a mama a procura 

de possíveis irregularidades, o exame preventivo onde é feito também o exame das mamas 

pelo profissional e a observação de qualquer alteração visível na mama, tem como intenção de 

detecção precoce de possível diagnostico do CM. 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), cerca dos 30% de casos 

confirmados poderiam ser evitados com a adoção de práticas saudáveis. Sua prevenção 

primária encontra-se interligada ao controle dos fatores de riscos reconhecidos, mesmo os 

fatores hereditários e muitos daqueles que estão intimamente relacionados ao ciclo 

reprodutivo da mulher, há evidências que demonstram uma diminuição de risco para o CA de 

mama em cerca de 4,3% a cada 12 meses de aleitamento materno (COLLABORATIVE..., 

2012). 

 

 

2.2 MASTECTOMIA 

 

Entre os tratamentos mais empregados para o câncer de mama, a mastectomia é 

considerada a forma mais agressiva, pois carrega o estigma de mutiladora, não só do órgão em 

si mas mutila o psicológico da mulher, sua feminilidade, sexualidade, auto estima e confiança. 
 
 
A mastectomia profilática também tem sido pesquisada como forma de prevenção 
primária do câncer de mama em mulheres com risco muito elevado de câncer de 
mama. Todavia as evidências sobre diminuição de incidência e mortalidade por 
câncer de mama por meio de mastectomia bilateral profilática são bastante limitadas. 
As evidências existentes são insuficientes para determinar se há aumento da 
sobrevida em mulheres com realização da mastectomia contralateral profilática em 
mulheres com história de câncer de mama (LOSTUMBO, 2010). 

 

 
No final do século XIX, Hasteld médico-cirurgião, descreveu e publicou uma técnica 

que seria inovadora para a cura do câncer de mama, técnica esta que ficou denominada de 
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mastectomia radical. Como se trata de um procedimento onde ocorre a retirada total da mama, 

é considerado como um procedimento extremamente agressivo e traumático para a mulher, 

sendo hoje substituído por novas técnicas que visam evitar a mutilação da mulher 

(ANDRADE; DUARTE, 2003). 

A remoção do tecido mamário preservando a pele e o mamilo, os deixando intactos, 

é denominada de mastectomia subcutânea ou adenomastectomia. Sendo recomendada para 

pacientes com tumores centrais que não possuem origem invasiva, mastite crônica, alterações 

ductais hiperplásicas ou fribroadenomas múltiplos, ou para pacientes submetidas a inúmeras 

biopsias. Sendo possível a reconstrução mamária no mesmo tempo cirúrgico (ROTHROCK, 

2007). 

A mastectomia simples consiste na remoção total da mama sem que haja a dissecção 

axilar. É realizado com o intuito de ressecar doença benigna extensa, retirada de lesão 

maligna confinada à mama, ou até mesmo como medida paliativa com o intuito de ressecar 

um tumor ulcerado avançado (ROTHROCK, 2007). 

Após uma biopsia tecidual que tenha como diagnostico positivo para malignidade é 

realizada a mastectomia radical modificada. A mesma consiste na remoção de toda a mama 

comprometida e de todo o conteúdo axilar, preservando os músculos peitorais subjacentes não 

sendo removidos antes ou depois da remoção dos linfonodos axilares. É realizada para a 

remoção da área envolvida com o intuito de diminuir a malignidade (ROTHROCK, 2007). 

Segundo Chiozza (1987) e Kolb (1980), a mastectomia, considerada como cirurgia 

mutiladora, afeta a mulher na percepção do seu próprio corpo, acarretando para ela mudanças 

na sua imagem corporal afetando, muita das vezes sua sexualidade. 

Se faz necessário, na maioria das vezes, um acompanhamento psicoterapêutico nas 

mulheres que serão ou já passaram pela cirurgia, com a intenção de ajuda-las na aceitação da 

nova imagem corporal, do tratamento proposto e das implicações que o tratamento trará para 

sua vida, visando uma melhoria em sua qualidade de vida. 

Segundo um estudo aplicado por Lim (1995), em Cingapura, onde foi aplicado a 

Escala de Ansiedade e Depressão, as mulheres mastectomizadas apresentam problemas 

conjugais com a diminuição da atividade sexual e mudanças no comportamento sexual onde, 

mulheres evitavam se despir na frente de seus parceiros e serem tocadas pelos mesmos. 

A paciente acometida pelo câncer de mama sofre deterioração de sua qualidade vida 

desde o momento do diagnóstico, muito em relação ao estigma da doença, a incerteza da cura 

total e ao tipo de tratamento e cirurgia proposto. Em face disso, vê-se uma necessidade de 
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acompanhamento psicológico desde o momento do diagnóstico, afim de garantir uma melhor 

qualidade de vida durante todo o tratamento. 

No momento do recebimento do diagnóstico, a mulher vivencia vários lutos internos 

que variam de acordo com a intensidade de sofrimento da mesma. A mastectomia, por ser 

uma cirurgia que acarreta o tabu de mutilação, causa impactos profundos no psicológico dessa 

mulher. Quando a mesma vem acompanhada da quimioterapia e como consequinte a alopecia, 

este impacto psicológico se torna ainda maior, levando a mulher a apresentar um quadro de 

respostas negativas sendo elas o medo, a depressão, angústia, tristeza, distúrbio da imagem 

corporal e pesar antecipado. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a qualidade de vida não é 

apenas viver sem doença, mas viver com qualidade, tendo direito a saúde, lazer, trabalho e 

moradia. Neste caso, o câncer de mama especialmente quando há ocorrência da mastectomia 

pode prejudicar a qualidade de vida. A experiência frente a mastectomia é encarada de forma 

diferente em cada mulher, tendo o enfermeiro um papel essencial neste momento, tentando 

resgatar o conceito que esta mulher tem sobre si e do cuidado que estão recebendo 

(ALMEIDA; MOREIRA; PINHEIRO; FIGUEIREDO & FIALHO, 2015). 

No diagnóstico de câncer de mama que acarreta a necessidade da realização da 

mastectomia, ocorre graves consequências psicológicas por conta da importância que a mama 

tem para as mulheres, sendo vista como símbolo de feminilidade (NASCIMENTO & 

COLABORADORES, 2015). 

Sendo o câncer de mama uma doença debilitante e que requer um tratamento 

prolongado pode levar a alterações não só na mulher mas também no processo familiar, já que 

a clientela atendida, na sua maioria é composta por mulheres. Sem contar que a cirurgia leva a 

uma certa limitação com atividades domésticas e cuidados pessoais. Muitas dessas mudanças 

levam a modificações na autoestima da mulher e nos seus relacionamentos interpessoais, 

cabendo a enfermagem evidenciar tais respostas e incluir no plano de cuidados medidas 

terapêuticas para esta mulher (LOPES; MOURA; RASO; VEDOVATO & RIBEIRO, 2013). 

De acordo com Santos (2013), a mastectomia pode acarretar complicações pós-

operatórias a nível local ou sistêmicos que podem surgir de forma imediata logo após a 

cirurgia ou mais tardiamente a cirurgia. Quando a mesma vem acompanhada pela 

radioterapia, pode acarretar em perda de sensibilidade, aderências cicatriciais, dor na sutura e 

em região cervical, linfedema de braço, necrose de pele, entre outras alterações (ARAÚJO E 

MAMEDE CIT. POR PRADO, 2004; GOBBI E CAVALHEIRO, 2009). 
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A nível psicológico podem surgir sentimentos que corroborem para alterações 
significativas ao nível da imagem corporal, e consequentemente, da auto-estima e do 
auto-conceito. Estas alterações devem ser foco de atenção dos profissionais, no 
sentido de promover a qualidade de vida das utentes. Neste contexto, a reconstrução 
mamária assume-se como um procedimento cirúrgico importante, passível de 
melhorar as complicações a nível psicológico decorrentes da mastectomia (SANTOS, 
2013). 
 

A mulher, submetida a cirurgia por câncer de mama requer uma reabilitação que 

envolve toda uma assistência multiprofissional, sendo de grande importância o papel da 

enfermagem neste processo. A mesma deverá receber, da enfermagem, informações sobre os 

cuidados pós cirúrgicos, assim também como orientações e informações sobre as etapas de 

sua recuperação, os cuidados para com o membro superior homolateral à cirurgia, exercícios 

que a auxiliarão na recuperação da capacidade funcional do braço, além de informações sobre 

outros tratamentos que possam a surgir. 

 
O enfermeiro especialista em enfermagem de reabilitação é assim, o profissional cuja 
intervenção visa assegurar a manutenção das capacidades funcionais das pessoas, 
prevenir complicações e incapacidades, melhorar as funções residuais, manter ou 
recuperar a independência nas atividades de vida diária e minimizar o impacto das 
incapacidades instaladas. “Para tal, utiliza técnicas específicas de reabilitação e 
intervém na educação dos clientes e pessoas significativas, no planejamento da alta, 
na continuidade dos cuidados, e na reintegração das pessoas na família e na 
comunidade (ORDEM DOS ENFERMEIROS, 2010). 
 
 
 

Cabe ressaltar que não só a enfermagem, mas toda a equipe multidisciplinar exerce 

importante papel no processo de recuperação da paciente, devendo esta equipe promover 

esforços na busca de uma adaptação a sua nova situação, assumir um papel de apoio. Cabe a 

equipe a preparação desta paciente no período perioperatório, bem como a preparar para a alta 

(BITTENCOURT & CADETE, 2002). 

De acordo com Marques e Okazaki (2012), a enfermagem exerce um papel 

fundamental para com as pacientes mastectomizadas, minimizando os conflitos identificados, 

valorizando cada paciente e estimulando o autocuidado e independência, cada paciente para a 

enfermagem se torna um ser único, possuidora de medos e incertezas. 

O apoio e orientação não só a paciente mas também a família, faz parte essencial 

para o tratamento desta mulher, pois este apoio emocional tanto da equipe quanto da família, 

quando de qualidade torna-se bastante significativo na recuperação da auto estima desta 

mulher., podendo assim para contribuir na recuperação de sua autoimagem (MARQUES & 

OKAZAKI, 2012). 
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2.3 RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA 

 

Entre os tratamentos mais empregados na luta contra o câncer de mama, encontra-se 

a mastectomia. Procedimento este que causa mutilação, diminuição da autoestima, 

deformidade da imagem pessoal, influenciando assim de forma negativa na qualidade de vida 

da paciente. 

A mastectomia é considerado o principal tratamento para o câncer de mama, 

adicionando um trauma psicológico importante na mulher. A cirurgia plástica vem para 

oferecer uma opção terapêutica, com a intenção de recuperação da identidade perdida de da 

melhoria na qualidade de vida desta mulher (SORIA; SOSA; LOSARDO, 2015). 

Na tentativa da diminuição desses transtornos, muitas mulheres optam por 

reconstruir sua mama. Melhorando assim sua auto - estima, auto imagem, supri a falta da 

mama, melhorias no vestuário. 

A reconstrução mamária é um procedimento seguro, não interfere na detecção da 

mama e nem atrasa tratamento com as terapias adjuvantes, não aumentando o risco de 

recorrência da doença (MORAIS; OLIVEIRA; SARIAN, 2010). 

 
 
Existem diversos métodos cirúrgicos para sua realização. No Brasil, as técnicas mais 
comuns são: a reconstrução com o retalho do músculo reto abdominal (TRAM), com 
o retalho de músculo grade dorsal (GD) e a utilização de um expansor, que, 
posteriormente, é substituído por uma prótese de silicone (MORAIS; OLIVEIRA; 
SARIAN, 2010). 

 
 
Muitos estudos giram em torno da qualidade de vida da mulher mastectomizada, 

estudos estes sobre a qualidade de vida e da autoestima. Há estudos que buscam pela 

qualidade de vida das mulheres que já foram submetidas a cirurgia de reconstrução mamária. 

Muitos desses estudos concordam que há uma melhora da imagem corporal, 

sexualidade e da atração física das mulheres que realizaram a reconstrução. Em contra partida, 

quando se avalia ansiedade, depressão, autoestima, humor, aflição e a qualidade de vida num 

geral, esses estudos mostram-se divergente nos resultados. Tal variação de resultado é 

explicada pela influencia que doenças associadas tem sobre o diagnóstico, pelo estágio do 

câncer, tempo de diagnóstico, entre outros motivos (MORAIS; OLIVEIRA; SARIAN, 2010). 

A reconstrução tardia beneficia mulheres com indicação confirmada para 

radioterapia no período pós-operatório, como decorrência do aumento do índice de 

complicações pós-operatórias (GAMA e COLOMBO, 2013). 
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Em pacientes que passam previamente pela irradiação, tem a sua reconstrução 

mamária realizada, na maioria das vezes, com retalhos miocutâneos. O mau resultado estético 

e perdas de expansores e próteses são aumentados em pacientes com resultados tardios da 

radioterapia. Expansores e próteses são utilizados nas reconstruções mamárias imediatas pós-

mastectomias, necessitando de uma cobertura muscular adequada. Até 40% das pacientes 

submetidas a este procedimento poderão apresentar algum tipo de complicação, necessitando 

realizar uma cirurgia revisional (URBAN; FACCENDA; VELOSO; ARAÚJO; MENDES; 

LIMA, 2015). 

A reconstrução mamária consiste um capítulo na vida das pacientes diagnosticadas 

com câncer de mama, tal diagnóstico que acarreta consequências para a esfera psicossocial, 

além de que são submetidas a mastectomia, procedimento de mutilação – não só do físico, 

mas do emocional – a reconstrução mamária não tem por única finalidade o aumento de 

sobrevida da paciente e sim o resgate de sua imagem corporal, melhorando sua vitalidade, 

feminilidade e a sexualidade, seu bem-estar e também sua qualidade de vida (GAMA e 

COLOMBO, 2013). 

Sabe-se que a recuperação da mama perdida, quando em decorrência do câncer de 

mama, devolve a esta mulher sua autoestima, sendo importante para a reconstrução da sua 

autoimagem. O fato de sentir-se inteira novamente faz com que a sua nova imagem seja aceita 

e que haja uma superação da mutilação causada pela cirurgia (INOCENTI, 2012). 

Para as mulheres a reconstrução da mama faz com que haja uma redução do trauma 

que a mutilação acarreta, proporcionando assim o resgate de sua autoestima e autoimagem, 

restaurando seus sentimentos de feminilidade, dando a elas a liberdade de poder usar qualquer 

tipo de roupa trazendo assim uma maior segurança e a satisfação de se sentir feminina outra 

vez (TEIXEIRA, 2008). 

De acordo com o estudo de Inocenti (2012), as mulheres que são submetidas a 

reconstrução mamária deixam claro que a mama reconstruída não precisa estar igual a como 

antes a cirurgia, destacam que o tipo de prótese ou retalho oferecido a elas já as deixa 

confiante em usar vários tipos de roupas, inclusive as que deixam amostra parte desta nova 

mama, preocupação esta presente nas mulheres que fazem uso da reconstrução externa 

anteriormente a reconstrução interna.  

Para a mulher, a mama exerce um importante papel em sua sexualidade. A sua 

ausência pode afetar no relacionamento com seu parceiro, pelo fato de a mulher não se ver 

mais feminina e sensual. A reconstrução mamária devolve a esta mulher a possibilidade de 
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restituição da imagem perdida sentindo-se satisfeita com ela mesma e com sua imagem 

(INOCENTI, 2012). 

De acordo com Inocenti (2012), para a mulher mastectomizada a reconstrução é vista 

como coroação do tratamento bem-sucedido. Algumas mulheres associam a reconstrução 

mamária a resolução do câncer de mama, tendo se livrado definitivamente da doença. Para 

estas mulheres, a retirada da mama tem o significado que livrou-se do problema, sendo assim 

a reconstrução da mama lhes traz de volta a tranqüilidade e confiança para retomar a vida 

normal. 

Mulheres que são submetidas a reconstrução por meio de prótese de silicone 

apresentam uma certa dificuldade na aceitação da nova imagem, por conta de possíveis 

alterações que a cirurgia acarrete, não proporcionando a mulher a imagem esperada 

(AZEVEDO & LOPES, 2005). 

A mulher com a mama reconstuída pode apresentar certo grau de insatisfação com a 

nova imagem, estando esta insatisfação relacionada aos comprometimentos nos resultados que 

a cirurgia pode apresentar, a falta de naturalidade na aparência e alterações na sensibilidade da 

mama, faz com que os problemas com a imagem corporal permaneçam por longos períodos 

após a cirurgia, fazendo com que os sentimentos de diminuição da feminilidade e a falta de 

desejo sexual permaneçam por longo período pós cirúrgico (AZEVEDO; LOPES, 2005; 

HEIJER; SEYNAEVE; TIMMAN et al., 2001). 

As mulheres que passam pela mastectomia, muita das vezes perdem a sua vida 

sexual por conta da sua autoimagem corporal, se vendo menos feminina e menos sensual. 

Para que sua vida sexual seja retomada após a reconstrução mamária, esta mulher necessita de 

um tempo, tempo este para que estas mulheres voltem a se olhar sem medo e passem a gostar 

do que estão vendo, voltarem a sentir-se femininas e sensuais, sem que se sintam diferentes 

(DECAT, 2006). 

De acordo com Silva (2008), muitas mulheres não têm sua vida sexual afetada pela 

mastectomia, mas sim o seu convívio com a sociedade, se confrontando com os aspectos 

culturais que se referem a construção da imagem feminina, aspectos estes que estão muito 

envolvidos aos paradigmas fortíssimos que a doença envolve.  

As mulheres que se sentem diferente da sociedade e para que se sintam aceitas pela 

mesma, usam artifícios para mascarar imperfeições advindas da cirurgia, o que faz com que 

outras pessoas não olhem para elas com estranheza que surjam perguntas referentes a doença. 

O fato destas mulheres buscarem formas de mascar possíveis imperfeições demonstra que as 

mesmas possuem uma certa indisposição em falar sobre a doença (INOCENTI, 2012). 
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Ainda de acordo com Inocenti (2012), as informações sobre uma possível 

reconstrução mamária devem ser feitas no momento do diagnóstico visto que, algumas 

mulheres apresentam insatisfação causada pelo aspecto da cirurgia, sendo este tempo 

necessário para que a mulher possa tomar a decisão sobre a necessidade ou não da cirurgia 

reconstrutora e que tipo de cirurgia, garantindo assim que o resultado possa ser mais 

satisfatório não gerando maiores frustrações.  

A mulher encara ainda a possibilidade de perda da mama reconstruída, trazendo a 

tona os sentimentos vividos no inicio do tratamento, podendo ainda passar por períodos de 

infecção, possíveis rejeições ao enxerto e/ou prótese, ameaçando assim sua integridade física 

e psíquica. Havendo o medo de que não haja mais alternativas de uma nova reconstrução 

desta mama. Sendo assim, essas mulheres ao se depararem com o diagnóstico do câncer, 

encaram o medo da morte; passam então pela cirurgia e veem seu corpo mutilado. Com a 

reconstrução mamária apesar de melhorar a autoimagem e a autoestima não fica perfeita, 

quando estas mulheres se deparam com as possíveis complicações, novamente o medo e as 

incertezas retornam e assim evitam que a etapa da reconstrução seja finalizada (INOCENTI, 

2012). 

Aos poucos esta mulher passa a aceitar a mama reconstruída como uma mama 

verdadeira, representando para ela a superação da doença. Diante da superação e do conforto 

que a reconstrução pode proporcionar, o risco de uma nova perda pode ser ainda mais 

dolorosa, pois esta mulher acredita não haver possibilidade de uma nova reconstrução, se 

tornando assim ainda pior que a mastectomia (INOCENTI, 2012). 

Segundo Gahm et al. (2007), as mulheres que realizaram reconstrução mamária, ao 

serem questionadas sobre a perda de sensibilidade na mama reconstruída, as mesmas referem 

sentir um certo desconforto quando a mama fora estimulada. Uma grande minoria referiu 

conseguir experimentar sensações sexuais na mama reconstruída. 

Ao retomarem sua vida sexual após a cirurgia, algumas mulheres sentem uma certa 

dificuldade por medo de rejeição por parte do parceiro. Mesmo na mama reconstruída, essas 

mulheres não permitem que esta mama seja tocada, alegando incomodo pela falta de 

sensibilidade acarretada pela cirurgia (DUARTE & ANDRADE, 2003). 

O companheiro tem um papel fundamental na fase de enfrentamento da doença, pois 

as cirurgias para o tratamento do câncer além de provocarem alterações na imagem corporal, 

alteram também os sentimentos dessa mulher. Os sentimentos de amizade, compreensão e 

carinho que o companheiro transmite a esta mulher representam o apoio necessário para que 

esta mulher possa transpor os obstáculos deixados pela cirurgia (GASPARELO et al., 2010). 



31 
 

Se tratando de uma doença permeadas de sentimentos negativos e que, como 

consequência lhe traz uma série de prejuízos físicos, psíquicos e sociais para esta mulher, 

fazendo-a sentir-se diferente e excluída da sociedade; faz-se necessário as redes de apoio que 

se fazem presente em todas as fases do adoecer. Não podemos deixar de incluir a família, 

amigos e esses grupos de reabilitação no suporte ao tratamento, sendo de tamanha 

importância para a reinserção desta mulher na sociedade (INOCENTI, 2012). 

 
  A doença, além de afetar a mulher, afeta também as pessoas com as quais ela 

convive, principalmente a família, o que leva a desadaptações/alterações no 
cotidiano de todo o grupo familiar. Nesse contexto, a família é vista pela mulher 
como uma fonte de apoio, ajuda e segurança, bem como cuidadora, por promover o 
acolhimento de seus integrantes (FEIJÓ et al., 2009). 
 
 

Neste contexto, da família como parte essencial no tratamento desta mulher, as 

pessoas próximas a ela – não só a família, mas amigos e parentes – têm um papel fundamental 

nesta recuperação e tratamento, visto que os sentimentos que tendem a surgir durante toda a 

trajetória da doença, depende de como esta mulher é vista e recebida pela família, amigos e 

pelos profissionais de saúde que estão envolvidos em seu tratamento (VIEIRA; LOPES; 

SHIMO, 2007). 

Inocenti, Rodrigues & Miasso (2009), em seu estudo notou que os familiares se 

mostram presentes em todo o curso da doença, desde o momento do diagnóstico até nos 

cuidados em casa no pós operatório, oferecendo não só o cuidado em si mas também apoio e 

carinho. Neste contexto, mostra-se necessário que os profissionais de saúde envolvam a 

família em todo o processo de cuidar, elaborando um plano de cuidados e intervenções que 

valorize-a em todas as instâncias. 

 

 

2.4 QUALIDADE DE VIDA 

 

De acordo com Nobre, Lemos, Domingues & Gabriades (1994), ela não é um 

simples modismo ou algo passageiro, muito pelo contrário, ela é um dos objetivos a ser 

alcançado ainda no presente estágio de desenvolvimento do ser humano. 

Com o intuito de controlar os sintomas de estresse, diminuir a mortalidade ou 

aumentar a expectativa de vida, houve uma crescente preocupação com as questões 

relacionadas a qualidade de vida, passando a ser abordada por vários autores como sinônimo 
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de saúde (FLECK, LOUZADA, XAVIER, CHACHAMOVICH, VIEIRA, SANTOS & 

PINZON, 1999). 

Farquhar (1995) aborda que devido a complexidade e sua utilização por diversas 

áreas há uma falta de consenso conceitual marcante. A literatura especializada a define tanto 

de forma global, enfatizando a satisfação com a vida, como a divide em componentes que se 

colocados em grupos se aproxima do conceito geral. 

O conceito a que lhe é atribuído depende da área de interesse, sendo muitas das vezes 

adotado como sinônimo de saúde (MICHALOS, ZUMBO & HUBLEY, 2000; SCHMIDT, 

POWER, BULLINGER & NOSIKOV, 2005), como felicidade e satisfação pessoal 

(RENWICK & BROWN, 1996), condições de vida (BUSS, 2000) e estilo de vida (NAHAS, 

2003); tendo como indicadores desde a sua renda até a sua satisfação com o estilo de vida. 

Devido a tamanha complexidade, Dantas, Savarda & Malerbo (2003) e Seild & Zanonn 

(2004) abordam a qualidade de vida como um tema de difícil compreensão, necessitando 

assim de delimitações que viabilizem sua operacionalização em análises cientificas.  

Ao recorremos à sua etimologia para fazermos a definição, percebemos que o termo 

qualidade deriva do termo “qualis” do latim que significa o modo de ser característico de 

alguma coisa, considerando o termo em si ou relacionando a outros grupos, assumindo assim 

tanto características negativas quanto positivas. Geralmente é remetido a algo bom, positivo e 

digno quando referido a qualidade de vida (SANTIN, 2002). 

Tratando-se de um tema tão complexo e tomado de uma grande subjetividade, 

estudiosos vem propondo diferentes metodologias afim de clarificar tal conceito. Tani (2002), 

em seu estudo, aborda o tema pelo fato de diversas áreas, cada uma com sua peculiariedade e 

possibilidades, tentarem definir o que vem a ser qualidade de vida. 

Não podemos deixar de salientar que, muitos estudiosos limitam-se única e 

exclusivamente a descrever seus indicadores, não levando em consideração as relações diretas 

com a qualidade de vida, sem se atentarem para a investigação do objetivo de cada indicador 

– escolaridade, ausência de sintomas das doenças, condições de moradia – para as pessoas 

envolvidas. Por um lado tal estudo contribui para investigações em grandes grupos, por outro 

deixa a desejar por não considerar a subjetividade particular de cada indivíduo envolvido 

(PEREIRA, TEIXEIRA e SANTOS, 2012). 

Tendo em vista que muitos fatores influenciam a qualidade de vida do ser humano, 

devemos buscar a identificação desses fatores com o intuito de combate-los com políticas e 

ações que visam minimizar ou eliminar esses fatores que o afetam, tanto na vida familiar, 

pessoal quanto no ambiente de trabalho (CAVASSANI, CAVASSANI & BIAZIN, 2006). 
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Castellanos (1997) defende que o termo “qualidade de vida” transita sob um campo 

semântico e polissêmico, estando relacionada por um lado com o modo, estilo e condições de 

vida e, por outro lado, inclui as ideias de desenvolvimento sustentável e ecologia humana. 

Pode-se também relacionar ao campo da democracia, do desenvolvimento e dos direitos 

humanos e sociais. No campo da saúde, as noções que já se tem sobre a qualidade de vida se 

unem a uma construção dos padrões de conforto e tolerância que cada sociedade determina 

pra si (MINAYO, HARTZ & BUSS, 2000). 

     
A medida de qualidade de vida, mesmo se é ainda um instrumento recente e vindo 
de uma tradição estrangeira, anglo-saxonica, empirista e utilitarista, é um fato 
irreversível que vai, provavelmente, pertencer ao nosso universo, da mesma forma 
que a ecografia (RAMEIX, 1997:89). 

 

Na tentativa de sintetizar o amplo conceito sobre a qualidade de vida, vários 

indicadores vêm sendo criados. Alguns desses indicadores tratam a saúde como componente 

de um grupo, outros no entanto tratam a saúde como principal indicador (MINAYO, HARTZ 

& BUSS, 2000). 

O Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) encontra-se entre os primeiros e mais 

utilizados indicadores, fora desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) com a intenção de deslocar o debate sobre o desenvolvimento de 

aspectos econômicos para os aspectos de natureza social e também cultural. Sendo ele um 

indicador sintético que soma e divide por três os níveis de renda, saúde e educação de 

determinada população (MINAYO, HARTZ & BUSS, 2000). 

“Quanto mais aprimorada a democracia, mais ampla é a noção de qualidade de vida, 

o grau de bem-estar da sociedade e de igual acesso a bens materiais e culturais” (Olga Matos, 

1999). Neste contexto, entende-se que a qualidade de vida vem sendo aproximada ao grau de 

satisfação humana, abrangendo muitos outros significados, que são refletidos em 

conhecimento, experiências, e valores individuais e coletivos, sendo ela uma construção 

social marcada de relatividade cultural (MINAYO, HARTZ & BUSS, 2000). 

O conceito e o estudo sobre qualidade de vida tem sido amplamente aplicado na área 

da oncologia, pois muita das vezes o tratamento agressivo acrescenta uma sobrevida no 

paciente, porém há uma necessidade de saber se estes anos acrescidos serão anos com vida e 

não simplesmente ano passando após ano (BECH, 1995). 

Sabe-se que na mulher, ao receber o diagnóstico de câncer de mama, há um efeito 

devastador em sua vida. Permanecendo por um certo período, o medo da morte como questão 
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principal e busca incessante pela cura (ANLLO, 2000). Após a fase aguda do tratamento, vê-

se uma grande tendência de retorno a qualidade de vida de antes do tratamento, ou até mesmo 

há mudanças positivas na qualidade de vida desta mulher. O fato desta mulher enfrentar a 

doença, buscar a cura e enfrentar todos os percalços do tratamento, faz com que haja um 

maior sentido da vida e uma reestruturação de suas prioridades (MATTHEUWS; BAKER; 

HANN & DENNISTON, 2002 e GANZ; ROWLAND; DESMOND; MEYEROWITZ & 

WYATT, 1998). 

Atualmente o câncer tem deixado de ser uma doença fatal, transformando-se em 

doença crônica, portanto fazendo-se necessário a necessidade de saber como será a vida desta 

mulher após o longo e doloroso tratamento (SPAGNOLA; ZABORA; HOOKER; BAKER, 

2003 e ENGEL; KERR; SCHLESINGER-RAAB; SAUER & HOLZEL, 2004). 

De acordo com Stead (2003), a mulher com câncer de mama necessita de apoio e 

este apoio merece uma importante atenção, já que estudos revelam que, a mulher que possui 

um companheiro ao seu lado durante o tratamento apresenta melhores domínios psicológico e 

social. 

O câncer de mama afeta a mulher em várias questões da sua vida, seja na 

sexualidade, seja no convívio social, na sua autoestima e entre outros fatores que possam a vir 

ser afetados, que merecem uma atenção especial, pois sem dúvidas são fatores que irão 

interferir em sua qualidade de vida durante e após o tratamento (HUGUET; MORAIS; OSIS; 

PINTO-NETO & GURGEL, 2009). 

Ao se comparar a qualidade de vida de mulheres submetidas ao tratamento 

conservador de mama com as mulheres submetidas a mastectomia, observa-se que as 

mulheres que são submetidas ao tratamento conservador de mama, apresentam uma melhor 

qualidade de vida, e uma melhor função física. Já as mulheres que são submetidas a 

mastectomia, mesmo que ao longo prazo ou até mesmo na mesma cirurgia são submetidas a 

reconstrução mamária, apresentam uma piora na qualidade de vida (LOTTI; BARRA; DIAS 

& MAKLUF, 2008). 

De acordo com Speer et al. (2005), a imagem corporal de mulheres sobreviventes do 

câncer de mama encontra-se intimamente ligada a depressão e ao declínio da qualidade de 

vida, seja durante o tratamento ou a longo prazo. Seja por limitações que a mastectomia e até 

mesmo a cirurgia reconstrutora, ou por efeitos colaterais que a quimioterapia e a radioterapia 

ocasiona. 
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O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres, devido à sua alta 

frequência e sobretudo pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a percepção da 

sexualidade e a própria imagem pessoal. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos 

de idade, mas acima desta faixa etária sua incidência cresce rápida e 

progressivamente (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

 

 

Sendo o câncer de mama a segunda maior causa de morte entre as mulheres no 

Brasil, e sabendo também que o seu diagnóstico acarreta na mulher a sensação de medo, 

incerteza e ansiedade. Sabe-se que as mulheres ao receberam o diagnóstico da doença, por 

medo da mastectomia – cirurgia que traz consigo o tabu da mutilação – há um declínio na sua 

qualidade de vida. Seja por medo da mutilação, o medo constante da recorrência da doença, 

incerteza de como passará a ser vista por seu companheiro, família e sociedade 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

Por ser um tratamento agressivo e que poderá afetar significativamente em sua 

qualidade de vida, se faz necessário um planejamento de programas de apoio e atendimento 

para esta mulher e sua família. Sendo assim, imprescindível que a equipe multidisciplinar que 

estará no tratamento desta mulher, conheça como são suas relações pessoais, o meio em que 

esta mulher vive e as atividades cotidianas que poderão ser afetadas por este tratamento 

(CARVALHO et al., 2013). 
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Fonte: http://hypeness.homologacao.nomadesdigitais.com/2015/05/tattoos-incriveis-pra-sobreviventes-de-cancer-de-mama/ 

 

 

3.METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE PESQUISA 
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Trata-se de uma revisão integrativa cujo objetivo foi identificar o estado da arte das 

publicações sobre os sentimentos e vivências da mulher mastectomizada após a reconstrução 

mamária.  

A revisão integrativa “é um método que proporciona a síntese de conhecimento e a 

incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática” (SOUZA et 

al., 2010). A revisão integrativa é a forma mais ampla de abordagem metodológica referente 

às revisões por permitir a inclusão de estudos experimentais e não experimentais visando uma 

compreensão completa do fenômeno analisado, tal revisão combina dados da literatura teórica 

e empírica, além de incorporar um amplo leque de propósitos como a definição de conceitos e 

a revisão de teorias e evidências (SOUZA et al., 2010). 

 Devido a grande quantidade de material e do crescente leque de informações na área 

da saúde, se faz necessário a escolha de um método capaz de delimitar as etapas a fim de 

proporcionar uma melhor utilização das evidências dos estudos. (SOUZA et al., 2010).  

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio da internet, através de consulta 

no banco de dados da BVS e nas bases de dados: BDENFE, Medline e Lilacs. Nos quais 

depois de lidos os resumos foram selecionados e lidos na integra. A autora teve facilidade de 

acesso aos artigos na íntegra, visto que estão todos disponíveis online. As fontes utilizadas 

foram artigos científicos publicados no período de 2010 a 2016. 

 

Primeira etapa: elaboração da pergunta norteadora 

3.1.1 Fases para elaboração da revisão integrativa: 

A elaboração de uma revisão integrativa é algo que exige tempo e esforço 

consideráveis do revisor. Sendo assim, é relevante a escolha de um tema que desperte o 

interesse do revisor para que esse processo se torne mais encorajador, vale considerar também 

a escolha de um problema vivenciado na prática clínica (MENDES et al., 2008). 

Definir a questão norteadora é a fase crucial da revisão integrativa uma vez que 

determinam os estudos que serão incluídos na amostragem, os meios adotados para identifica-

los alem de as informações a serem coletadas em cada estudo selecionado (SOUZA et al., 

2010). 

Nesta revisão a questão norteadora é: Quais são as vivencias e sentimentos da mulher 

mastectomizada perante a reconstrução mamaria, apresentados pela produção cientifica 
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disponível?. Os descritores utilizados para a busca foram: mastectomia, reconstrução mamária 

e qualidade de vida. 

 

Segunda etapa: busca ou amostragem na literatura 

Para realizar a busca dos artigos na literatura é necessária a delimitação de critérios 

de inclusão e de exclusão. É importante que os critérios sejam estabelecidos de maneira bem 

clara e delimitados, pois uma demanda muito alta de estudos pode inviabilizar a construção da 

revisão ou conduzir a erros nas próximas etapas (MENDES et al., 2008). Logo, a 

determinação dos critérios deve ser realizada em concordância com a pergunta norteadora 

definida na primeira fase, considerando os participantes, a intervenção e os resultados de 

interesse (SOUZA et al., 2010).  

A seleção dos estudos para a avaliação crítica é fundamental, a fim de se obter a 

validade interna da revisão, sendo essencial que todas as decisões tomadas frente aos critérios 

de inclusão e exclusão da amostragem sejam documentadas e por vezes, justificadas na 

descrição da metodologia da revisão (MENDES et al., 2008). 

 

Terceira etapa: coleta de dados/ categorização dos estudos 

A coleta de dados deve ser realizada através de um instrumento previamente 

elaborado que assegure que a totalidade dos dados relevantes seja extraída além de minimizar 

o risco de erros na transcrição e garantir a precisão na checagem das informações (SOUZA et 

al., 2010). Conforme Souza et al., (2010) os dados devem incluir a definição dos sujeitos, a 

metodologia, o tamanho da amostra, a mensuração de variáveis, o método de análise e 

conceitos embasadores empregados. Em suma, o objetivo nesta etapa é organizar e sumarizar 

as informações de maneira concisa, formando um banco de dados de fácil acesso e manejo. 

Visando alcançar os objetivos desta revisão, a categorização dos estudos consta com 

os seguintes itens: nome do periódico, ano de publicação, área do conhecimento, pais de 

publicação, título, objetivo e principais achados dos estudos. 

 

Quarta etapa: avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa 

Essa etapa corresponde a analise de dados, no qual para garantir a validade os 

estudos nos quais foram selecionados devem ser analisados minuciosamente de forma crítica 

a fim de procurar explicações para resultados distintos. A competência clínica do revisor 

auxilia na avaliação do estudo. 
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Quinta etapa: interpretação de resultados 

Essa etapa representa a fase de discussão dos principais resultados. O pesquisador 

embasado nos resultados da avaliação realiza a comparação com o conhecimento teórico, à 

identificação de conclusões e implicações resultantes a revisão integrativa  

(MENDES et al., 2008) 

Sexta etapa: apresentação da revisão/ síntese de conhecimento 

Na revisão integrativa deve estar incluído informações que permitam o leitor avaliar 

os procedimentos empregados na elaboração da revisão, os aspectos relativos aos tópicos 

abordados e o detalhamento dos estudos incluídos. (MENDES et al., 2008). 

             Para a compreensão da revisão faz-se necessário a explicação clara de cada 

procedimento empregado em cada etapa anteriormente citada. 

A proposta da revisão integrativa é reunir e sintetizar as evidências disponíveis na 

literatura e as suas conclusões serão questionadas caso a sua construção seja baseada numa 

metodologia questionável. 

 Esta etapa consiste na elaboração do documento que deve contemplar a descrição 

das etapas percorridas pelo revisor e os principais resultados evidenciados da análise dos 

artigos incluídos. É um trabalho de extrema importância já que produz impacto devido ao 

acúmulo do conhecimento existente sobre a temática pesquisada. A importância da 

divulgação dos resultados da investigação é incondicionalmente reconhecida, mas as formas 

de como divulgar ainda são limitadas devido às exigências dos periódicos científicos, a 

necessidade 

de outro idioma e dos recursos financeiros dispensados, apesar dos enormes avanços na 

tecnologia da comunicação. (ROMAN et al, 1998 apud MENDES et al, 2008) 

 

3.2 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Os artigos foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: 

• Artigos e teses disponíveis em textos completos 

• Publicados em português, inglês e espanhol 

• Recorte dos últimos 6 anos 

 

3.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 
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• Artigos comprados nas bases de dados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F

onte: 

http://jor

nalistarafaelc.blogspot.com.br/2013/05/apos-mastectomia-mulheres-postam-fotos.html 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados e sua discussão serão apresentados simultaneamente neste capítulo por 

entender que assim seria melhor a compreensão do processo de análise. Nesta fase, a 

pesquisadora aborda de forma detalhada os estudos incluídos, possibilitando assim a 

comparação entre os resultados encontrados, permitindo também a identificação de 

conclusões e implicações na área estudada. A conclusão dessa etapa de avaliação crítica das 

publicações incluídas poderá provocar mudanças nas recomendações para uma prática mais 

adequada (MENDES, SILVEIRA & GALVÃO, 2008). 

Num primeiro momento, os artigos foram lidos para que fosse verificado a sua 

pertinência na inclusão do estudo, onde foi elaborada uma tabela (Quadro 1,p. 42) que contém 

o número dos primeiros achados, o resultado após primeira filtragem, os artigos excluídos e 

os selecionados para elaboração da pesquisa. Após leitura completa de todos os artigos 

selecionados foi elaborado uma segunda tabela, onde foi possível uma análise dos seus 

objetivos, metodologia, eixos temáticos a que pertenciam seus resumos e suas conclusões. 

Após uma outra leitura subsequente, foram definitivamente retirados do texto e 

incluídos em uma tabela, o título, autores, objetivos, eixo temático, metodologia, resumo e 

conclusão dos artigos que, ao serem analisados na íntegra, permitiram a elaboração dos 

resultados desse estudo. 

Quadro 

Descritores 

1: Pesquisa em base de dados através do cruzamento dos descritores e leitura dos 
artigos 

Achados Filtrados Excluídos Selecionados 

Mastectomia 

x 

Qualidade de Vida 

 

217 

 

48 

 

45* 

 

3 

Mamoplastia 

X 

Mastectomia 

 

461 

 

99 

 

97* 

 

2 

Mamoplastia 

X 

Qualidade de Vida 

 

63 

 

27 

 

26* 

 

1 

Total 741 174 168 6 
(*) Artigos excluídos e/ou repetidos 
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Os artigos escolhidos para elaboração desse estudo foram aqueles que em seu decorrer 

abordavam a temática de forma relevante e compatíveis com a escolha dos descritores. E para 

a obtenção dos mesmos foram utilizados três descritores, que combinados geraram um 

resultado. Após a filtragem, utilizando os métodos de inclusão, previamente estabelecidos, 

foram encontrados um total de 174 artigos, no qual foram lidos e excluídos 168 artigos, que 

não se adequavam ao estudo. 
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Tabela 1 – tabela com os dados dos artigos 

Título Avaliação do grau de satisfação de pacientes submetidas a reconstrução mamária / Assessing 
patient satisfaction after breast reconstruction 

Autor Colombo, Felipe Gama E 

Objetivo Avaliar o grau de satisfação de pacientes que foram submetidas a reconstrução mamária após 
a mastectomia 

Eixo Temático Qualidade de vida benéfica após reconstrução mamária 

Metodologia Foi realizado estudo retrospectivo de 16 pacientes do gênero feminino submetidas a 
reconstrução de mama no período entre outubro de 2008 e outubro de 2011. Foram 
observados os seguintes parâmetros: idade, presença de complicações, técnicas, tempo de 
reconstrução, terapias adjuvantes (quimioterapia e radioterapia) e grau de satisfação com a 
reconstrução. Os dados foram levantados por meio de revisão de prontuário e da satisfação 
das pacientes com o procedimento mensurada por questionário específico 

Resumo A descoberta do câncer de mama, aliada à mastectomia, impacta negativamente no estado 
emocional da paciente, cujo efeito psicossocial é uma distorção da imagem corporal, com 
piora na feminilidade, sexualidade e qualidade de vida. A reconstrução mamária pode ser 
realizada em diferentes tempos e por meio de diversas técnicas, trazendo conforto e melhora 
da qualidade de vida dessas pacientes 

Conclusões Apesar da pequena amostra de pacientes, a reconstrução impacta positivamente na qualidade 
de vida das pacientes submetidas a mastectomia, independentemente da técnica e do tempo 
escolhido para essa reconstrução, trazendo elevado grau de satisfação com a alteração do 
contorno corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-776117�
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-776117�


45 
 

Tabela 2 – tabela com os dados dos artigos 

Título Efeitos da reconstrução mamária imediata sobre a qualidade de vida de mulheres 
mastectomizadas / Immediate breast reconstruction effects on quality of life of women with 
mastectomy 

Autor Oliveira, Riza Rute de; Morais, Sirlei Siani; Sarian, Luís Otávio 

Objetivo Avaliar prospectivamente os efeitos da reconstrução mamária imediata sobre a qualidade de 
vida de mulheres mastectomizadas 

Eixo Temático Qualidade de vida benéfica após reconstrução mamária 

Metodologia Foram incluídas 76 mulheres submetidas à mastectomia no Centro de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher da Universidade Estadual de Campinas, em Campinas, São Paulo, Brasil, 
entre Agosto de 2007 a Dezembro de 2008. Dois grupos foram formados, 41 mulheres no 
grupo de mulheres submetidas à mastectomia associada à reconstrução imediata da mama 
(M+RI) e 35 no grupo de mulheres submetidas à mastectomia exclusiva (M). A avaliação da 
qualidade de vida foi feita com o uso do questionário World Health Organization - Quality of 
Life (WHOQOL-100). O questionário foi aplicado em três momentos: na data da internação, 
após um mês e novamente seis meses após a cirurgia. Os escores do WHOQOL-100 foram 
calculados conforme roteiro de análise fornecido pela Organização Mundial de Saúde. Para 
análise comparativa dos escores entre grupos, foram utilizados os testes t de Student, exato de 
Fisher, &#967;2 e Mann-Whitney, quando os dados eram paramétricos. Para análise das 
medidas repetidas, ao longo do tempo, foi utilizada a ANOVA e ANOVA para medidas 
repetidas. 

Resumo Resumo OBJETIVO: avaliar prospectivamente os efeitos da reconstrução mamária imediata 
sobre a qualidade de vida de mulheres mastectomizadas. MÉTODOS: foram incluídas 76 
mulheres submetidas à mastectomia no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher da 
Universidade Estadual de Campinas, em Campinas, São Paulo, Brasil, entre Agosto de 2007 a 
Dezembro de 2008. Dois grupos foram formados, 41 mulheres no grupo de mulheres 
submetidas à mastectomia associada à reconstrução imediata da mama (M+RI) e 35 no grupo 
de mulheres submetidas à mastectomia exclusiva (M). A avaliação da qualidade de vida foi 
feita com o uso do questionário World Health Organization - Quality of Life (WHOQOL-
100). O questionário foi aplicado em três momentos: na data da internação, após um mês e 
novamente seis meses após a cirurgia. Os escores do WHOQOL-100 foram calculados 
conforme roteiro de análise fornecido pela Organização Mundial de Saúde. Para análise 
comparativa dos escores entre grupos, foram utilizados os testes t de Student, exato de Fisher, 
&#967;2 e Mann-Whitney, quando os dados eram paramétricos. Para análise das medidas 
repetidas, ao longo do tempo, foi utilizada a ANOVA e ANOVA para medidas repetidas. 
RESULTADOS: em todos os momentos, desde o pré-operatório, a pontuação média do 
Grupo M+RI foi maior que o Grupo M, principalmente nos domínios físico, psicológico, 
nível de independência e relações sociais. Dos seis domínios abrangidos no questionário, em 
três (físico, relações sociais, meio ambiente) não foram encontradas diferenças significativas. 
Houve melhor pontuação para o Grupo M+RI (15,5 a 14,9 no M+RI e 14,3 a 14,2 no M; 
p=0,04) no domínio psicológico. Observou-se redução significativa do nível de 
independência no primeiro mês pós-operatório em ambos os grupos, com recuperação 
significativa após seis meses. CONCLUSÕES: os presentes resultados sugerem que a 
reconstrução mamária imediata é benéfica para aspectos psicológicos da qualidade de vida, 
sem afetar a funcionalidade física da mulher 

Conclusões Os presentes resultados sugerem que a reconstrução mamária imediata é benéfica para 
aspectos psicológicos da qualidade de vida, sem afetar a funcionalidade física da mulher. 
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Tabela 3 – tabela com os dados dos artigos 

Título Mastectomy versus conservative surgical treatment: the impact on the quality of life of 
women with breast cancer / Mastectomia versus tratamento cirúrgico conservador: impacto 
na qualidade de vida de mulheres com câncer mamário. 

Autor Veiga, Daniela Francescato; Campos, Fabíola Soares Moreira; Ribeiro, Leda Marques; 
Archangelo Junior, Ivanildo; Veiga Filho, Joel; Juliano, Yara; Sabino Neto, Miguel; Ferreira, 
Lydia Masako 

Objetivo Comparar o impacto da mastectomia e da cirurgia conservadora na qualidade de vida de 
pacientes com câncer mamário. 

Eixo Temático Qualidade de vida da mulher mastectomizada com piores resultados no componente 
qualidade de vida 

Metodologia Avaliou-se qualidade de vida de pacientes submetidas à mastectomia ou à mastectomia 
segmentar, no Hospital das Clínicas de Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil, utilizando-se o 
SF-36. As pacientes foram estratificadas quanto à idade (<50 anos e >50 anos) e escolaridade 
(<8 anos e >8 anos). Aplicou-se o teste de Mann-Whitney para comparar os grupos quanto 
aos domínios do SF-36, idade e escolaridade.  

Resumo OBJETIVOS: comparar o impacto da mastectomia e da cirurgia conservadora na qualidade 
de vida de pacientes com câncer mamário. 
MÉTODOS: avaliou-se qualidade de vida de pacientes submetidas à mastectomia ou à 
mastectomia segmentar, no Hospital das Clínicas de Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil, 
utilizando-se o SF-36. As pacientes foram estratificadas quanto à idade (<50 anos e >50 anos) 
e escolaridade (<8 anos e >8 anos). Aplicou-se o teste de Mann-Whitney para comparar os 
grupos quanto aos domínios do SF-36, idade e escolaridade. RESULTADOS: observou-se 
diferença significante entre os grupos nos domínios "capacidade funcional" (p=0,04) e "dor" 
(p=0,01): as pacientes mastectomizadas com piores resultados. Pacientes mastectomizadas 
mais jovens apresentaram pior qualidade de vida em "capacidade funcional" (p=0,03), "dor" 
(p=0,01) e "aspectos sociais" (p=0,01); as submetidas à cirurgia conservadora, com mais de 
50 anos, resultado pior em "aspectos emocionais" (p=0,05). Pacientes mastectomizadas com 
menor escolaridade apresentaram escores menores em "capacidade funcional" (p=0,01), 
"aspectos físicos" (p=0,05) e "dor" (p=0,05). Entre as que frequentaram a escola por mais de 
oito anos, as mastectomizadas pontuaram menos no domínio "dor" (p=0,04).  
CONCLUSÕES: pacientes mastectomizadas apresentaram piores resultados no componente 
físico da qualidade de vida, e este impacto negativo foi mais acentuado entre pacientes mais 
jovens e com menor escolaridade. 

Conclusões Pacientes mastectomizadas apresentaram piores resultados no componente físico da qualidade 
de vida, e este impacto negativo foi mais acentuado entre pacientes mais jovens e com menor 
escolaridade. 
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Tabela 4 – tabela com os dados dos artigos 

Título Percepções, sentimentos e experiências fisicoemocionais de mulheres após câncer de mama / 
Perceptions, feelings and physical and emotional experiences of woman after breast cancer 

Autor Ariana Machado Toriy, Edite Krawulski, Jaqueline de Souza Brasiliense Viera, Clarissa 
Medeiros da Luz, Fabiana Flores Sperandio 

Objetivo Caracterizar as estratégias de enfrentamento da doença desenvolvidas por essas mulheres 
após o câncer de mama. 

Eixo Temático Sentimentos da mulher mastectomizada 

Metodologia Abordagem qualitativa dos dados do tipo descritiva  

Resumo Introdução: O câncer de mama é o de maior incidência no mundo. Recentemente, o câncer de 
mama foi considerado um dos principais problemas de saúde pública devido ao elevado 
índice de morbidade e mortalidade. O objetivo foi caracterizar as estratégias de enfrentamento 
da doença desenvolvidas por essas mulheres após o câncer de mama. Método: Utilizou-se a 
abordagem qualitativa dos dados numa pesquisa do tipo descritiva, sendo estes coletados por 
meio da técnica da entrevista estruturada e tratados mediante a análise de conteúdo. 
Participaram da pesquisa vinte mulheres mastectomizadas, casadas, com mais de doze meses 
de cirurgia e sem reconstrução mamária. Resultados: Dois temas foram construídos a partir da 
análise das suas falas: 1) alterações físicas após o câncer de mama, identificada como a 
mudança no estilo de vida e a aceitação do corpo modificado e 2) alterações emocionais após 
o câncer de mama e iniciativas de enfretamento, construído com base nas descobertas 
emocionais após a doença. Conclusão: O câncer de mama é uma doença que caracteriza 
riscos à vida e traz consigo uma série de experiências à mulher. As mudanças e dificuldades 
originadas pela doença implicam adaptações e ajustes, tanto físicos (devido às sequelas) 
quanto emocionais (culpa, raiva e negatividade), possibilitando a experiência de diversos 
sentimentos, mesmo após doze meses de cirurgia 

Conclusões O câncer de mama é uma doença que caracteriza riscos à vida e traz consigo uma série de 
experiências à mulher. As mudanças e dificuldades originadas pela doença implicam 
adaptações e ajustes, tanto físicos (devido às sequelas) quanto emocionais (culpa, raiva e 
negatividade), possibilitando a experiência de diversos sentimentos, mesmo após doze meses 
de cirurgia. 
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Tabela 5 – tabela com os dados dos artigos 

Título Qualidade de vida e autoestima de pacientes mastectomizadas submetidas ou não a 
reconstrução de mama / Qualite of life and self-esteem after mastectomy in patients who did 
or did not undergo breast reconstructiont 

Autor Furlan, Vanessa Lacerda Alves; Sabino Neto, Miguel; Abla, Luiz Eduardo Felipe; Oliveira, 
Carlos Jorge Rocha; Lima, Ana Claudia de; Ruiz, Bruna Furtado de Olinda; Ferreira, Lydia 
Masako 

Objetivo Analisar o abalo causado pela mastectomia e, posteriormente, pela reconstrução mamária 

Eixo Temático Qualidade de vida da mulher mastectomizada 

Metodologia Trata-se de um estudo qualitativo de caráter exploratório, que recrutou 22 voluntárias, 
divididas em dois grupos, de acordo com a cirurgia realizada. O grupo 1 (n = 11) foi formado 
por mulheres mastectomizadas e o grupo 2 (n = 11), por mulheres pós-reconstrução da mama. 
As voluntárias dos dois grupos responderam aos questionários de Rosenberg UNIFESP/EPM, 
EORTC QLQ-C30 e EVA.  

Resumo INTRODUÇÃO: O número de casos de câncer de mama vem crescendo abruptamente na 
população brasileira. Portanto a qualidade de vida (QV) e a autoestima são pautas importantes 
quando o assunto é abordado, visto que a retirada da mama pode causar grande impacto tanto 
psicológico como físico. Entretanto, com o avanço de técnicas cirúrgicas, a reconstrução de 
mama já é prática constante até mesmo no Sistema Único de Saúde (SUS).  
MÉTODO: Trata-se de um estudo qualitativo de caráter exploratório, que recrutou 22 
voluntárias, divididas em dois grupos, de acordo com a cirurgia realizada. O grupo 1 (n = 11) 
foi formado por mulheres mastectomizadas e o grupo 2 (n = 11), por mulheres pós-
reconstrução da mama. As voluntárias dos dois grupos responderam aos questionários de 
Rosenberg UNIFESP/EPM, EORTC QLQ-C30 e EVA 
RESULTADOS: Os resultados sugerem que, em relação à qualidade de vida, quando se 
observa a função emocional, as voluntárias do grupo 1 apresentam pior média em relação ao 
grupo 2. Em relação à autoestima, não foi observada diferença estatisticamente significante 
entre os dois grupos; porém, quando considerada a idade, os resultados apresentam diferenças 
estatisticamente significantes. Quanto ao nível de dor, os grupos não apresentaram diferença 
estatisticamente significante. 
CONCLUSÕES: Os resultados obtidos revelam que mulheres que ainda não passaram pela 
reconstrução mamária possuem maior fragilidade emocional, porém novos estudos devem ser 
realizados para obtenção de valores estatisticamente mais relevantes. 

Conclusões Os resultados obtidos revelam que mulheres que ainda não passaram pela reconstrução 
mamária possuem maior fragilidade emocional, porém novos estudos devem ser realizados 
para obtenção de valores estatisticamente mais relevantes. 
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Tabela 6 – tabela com os dados dos artigos 

Título Qualidade de vida e cuidado de enfermagem na percepção de mulheres mastectomizadas 

Autor Almeida, Natália Gondim de; Moreira, Thereza Maria Magalhães; Pinheiro, Ana Karina 
Bezerra; Figueiredo, Juliana Vieira; Fialho, Ana Virgínia de Melo 

Objetivo Descrever a percepção das mulheres mastectomizadas acerca dos cuidados de 
enfermagem recebidos e sua qualidade de vida. 

Eixo Temático Sentimentos da mulher mastectomizada 

Metodologia Estudo qualitativo, descritivo, realizado através de entrevistas semiestruturadas com 21 
mulheres submetidas à mastectomia, acompanhadas de junho a setembro de 2013 em um 
ambulatório de mastologia de uma maternidade-escola em Fortaleza, Ceará, Brasil. Os 
dados foram analisados por meio de análise temática de Minayo. 

Resumo Objetivo: Descrever a percepção de mulheres mastectomizadas acerca dos cuidados de 
enfermagem recebidos e de sua qualidade de vida. Método: Estudo qualitativo, 
descritivo, realizado através de entrevistas semiestruturadas com 21 mulheres 
submetidas à mastectomia, acompanhadas de junho a setembro de 2013 em um 
ambulatório de mastologia de uma maternidade-escola em Fortaleza, Ceará, Brasil. Os 
dados foram analisados por meio da análise temática de Minayo. Resultados: Emergiram 
duas categorias: “Qualidade de vida da mulher mastectomizada” e “Cuidados de 
enfermagem à mulher mastectomizada”. Conclusões: Para a mastectomizada, qualidade 
de vida está ligada a ter saúde, alimentação saudável, paz, espiritualidade, trabalho e 
atividade física. Observou-se que o cuidado de enfermagem envolve técnica e teoria, 
sendo necessário cuidar de forma holística e ética, respeitando aspectos culturais e 
sociais. A pesquisa espera despertar e sensibilizar novas discussões, com ênfase, 
principalmente, no cuidado à mastectomizada, com a finalidade de melhorar a qualidade 
de vida. 

Conclusões Para a mastectomizada, qualidade de vida está ligada a ter saúde, alimentação saudável, 
paz, espiritualidade, trabalho e atividade física. Observou-se que o cuidado de 
enfermagem envolve técnica e teoria, sendo necessário cuidar de forma holística e ética, 
respeitando aspectos culturais e sociais. A pesquisa espera despertar e sensibilizar novas 
discussões, com ênfase, principalmente no cuidado à mastectomizada, com a finalidade 
de melhorar a qualidade de vida. 
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A partir dessa primeira análise da amostra ainda generalizada, porém disposta em 

ordem alfabética de seus títulos, podemos identificar características que merecem destaque. 

Observou-se que, entre as seis (6) publicações utilizadas neste estudo, nenhuma delas abordou 

a sexualidade da mulher mastectomizada como quesito para qualidade de vida e satisfação 

pessoal. 

Tal afirmação logo de inicio nesta analise se justifica devido a temática ser ainda 

pouco explorada. Entretanto, necessita ser mais aprofundada cientificamente para dar um 

suporte qualificado ao conhecimento dos enfermeiros, visto que estas mulheres ao chegarem a 

consulta de enfermagem trarão esta queixa ainda que velada nestes encontros devido a 

sexualidade ser considerada um assunto tabu mas ao mesmo tempo importante requisito para 

uma qualidade de vida saudável. Os conhecimentos adquiridos de maneira abrangente nestes 

estudos servirão não só para uma melhor assistência ao público alvo, mas também servirão de 

subsídios para as intervenções que empoderem esta clientela em relação a melhoria na 

qualidade de vida deste segmento populacional. 

Ao realizar uma análise mais aprofundada nos conteúdos aqui expostos foram 

identificados quais foram os eixos temáticos abordados em seus conteúdos de acordo com o 

contexto estudado escolhido pela pesquisadora. Neste estudo, entende-se como eixo temático 

o direcionamento das abordagens publicadas sobre a qualidade de vida, sentimentos e 

vivências da mulher mastectomizada e com reconstrução mamária, seja imediata ou tardia. 

Sendo assim, foram evidenciados os seguintes eixos temáticos: 1) Qualidade de vida benéfica 

após reconstrução mamária; 2) Qualidade de Vida da mulher mastectomizada com piores 

resultados no componente qualidade de vida; 3) Sentimentos da mulher mastectomizada; 4) 

Qualidade de Vida da mulher mastectomizada. 

 

Tabela 7 – Os eixos temáticos das publicações 

 

Eixo Temático Publicações 

Qualidade de 
Vida benéfica 
após 
reconstrução 
mamária 

1) Colombo, Felipe Gama E 
2) Oliveira, Riza Rute de; Morais, Sirlei Siani; Sarian, Luís Otávio 

Qualidade de 
Vida da mulher 
mastectomizada 
com piores 
resultados no 

1) Veiga, Daniela Francescato; Campos, Fabíola Soares Moreira; Ribeiro, 

Leda Marques; Archangelo Junior, Ivanildo; Veiga Filho, Joel; Juliano, 

Yara; Sabino Neto, Miguel; Ferreira, Lydia Masako 
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componente 
qualidade de 
vida 
Sentimentos da 
mulher 
mastectomizada 

1) Ariana Machado Toriy, Edite Krawulski, Jaqueline de Souza Brasiliense 

Viera, Clarissa Medeiros da Luz, Fabiana Flores Sperandio 

2) Almeida, Natália Gondim de; Moreira, Thereza Maria Magalhães; 

Pinheiro, Ana Karina Bezerra; Figueiredo, Juliana Vieira; Fialho, Ana 

Virgínia de Melo 

Qualidade de 
vida da mulher 
mastectomizada 
que ainda não 
passou pela 
reconstrução 
mamária 

1) Furlan, Vanessa Lacerda Alves; Sabino Neto, Miguel; Abla, Luiz 

Eduardo Felipe; Oliveira, Carlos Jorge Rocha; Lima, Ana Claudia de; 

Ruiz, Bruna Furtado de Olinda; Ferreira, Lydia Masako 

 

Nas publicações caracterizadas “Qualidade de Vida benéfica após reconstrução 

mamária” os autores trazem que a reconstrução mamária é utilizada como um adjuvante no 

resgate da imagem corporal, vitalidade, feminilidade e sexualidade da mulher que passou pelo 

trauma da mastectomia. 

A mulher que faz a opção pela reconstrução mamária, em conjunto com a equipe 

médica na escolha de qual procedimento será o mais adequado para o seu caso, apresenta-se 

com uma maior satisfação. Pois a mesma é informada sobre os prós e contras de cada 

procedimento, e lhe é mostrado o possível resultado obtido. 

A mulher mastectomizada que opta pela reconstrução imediata, quando esta não é 

contra indicada, apresenta uma melhor qualidade de vida, pois a mesma não se depara com a 

mutilação em si, não se depara com um corpo alterado negativamente. Esta melhoria é 

observada em relação a sua qualidade de vida, seu enfrentamento perante a sociedade 

incluindo ai o seu campo espiritual e psicológico. Já que o câncer de mama acarreta muitas 

complicações na autoimagem da mulher, no seu desejo sexual e no medo de se expor ao seu 

parceiro. 

Isso se dá por conta da mama ser considerada um ponto importantíssimo na 

feminilidade e sexualidade e se, o câncer gerou a necessidade da retirada da mama, a mulher 

se vê abalada não só em sua imagem, satisfação consigo mesmo, mas também em seu lado 

sexual. 

A reconstrução mamária traz de volta a esta mulher a forma da mama, porém não 

trazer de volta sua sensibilidade, as mulheres submetidas a este procedimento sentem receio 
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quanto a volta da pratica sexual, por medo da sensibilidade perdida. Porém, com um tempo, a 

pele da mama reconstruída recupera parte da sensibilidade, fazendo com que estas mulheres 

se sintam mais confortáveis a voltar a ter sua vida sexual ativa. 

Sabe-se que a mastectomia, por trazer com ela o tabu de mutilação, interfere na vida 

sexual da mulher, interfere na percepção da sua autoimagem e de sua autoestima, com a opção 

da reconstrução mamária a mulher tem, mesmo que a longo prazo, a sua sexualidade 

retomada. A mulher passa por um processo de aceitação do novo corpo e da nova mama, 

tendo assim a elevação da sua QV e de sua autoestima. 

Colombo (2013) em seu texto afirma que a reconstrução mamária traz de volta a 

feminilidade da mulher, mutilada juntamente com a mastectomia, independentemente da 

técnica escolhida, as mulheres se mostram satisfeitas com a nova imagem corporal. 

Já Oliveira, Morais e Sarian (2010) afirmam que as mulheres que foram submetidas a 

reconstrução mamária imediata em comparação com as que realizaram o procedimento 

tardiamente, apresentaram uma maior satisfação com o corpo, um maior enfrentamento 

perante os padrões de feminilidade impostos pela sociedade e como consequência, obtiveram 

melhores resultados quanto a sua qualidade de vida. 

A publicação presente sob o eixo “Qualidade de Vida da mulher mastectomizada 

com piores resultados no componente qualidade de vida”, apresenta uma visão diferenciada 

ressaltando a mastectomia como um procedimento drástico, que por ter o seio o significado de 

sensualidade e feminilidade, ao ser mutilado arranca desta mulher sua autoestima e a sua 

percepção da imagem corporal. Entretanto, apontam que outras características irão também 

interferir no resultado do tratamento relacionado a qualidade de vida destas mulheres. 

Veiga et al. (2010), demonstra em seu estudo que entre as mulheres jovens fora 

obtido os piores resultados em questão a qualidade de vida. Isso se deve ao fato de que estas 

mulheres são mais vulneráveis a ansiedade relativa ao tempo de sobrevivência e aos efeitos 

colaterais que a cirurgia acarreta. Apontam também que além da idade, a escolaridade pode 

interferir negativamente na qualidade de vida.  

As mulheres mais novas, como supracitado, sofrem mais quanto aos atributos de 

capacidade funcional, dor e aspectos sociais, entretanto cabe ressaltar que nesta analise que os 

autores não aprofundam nestes atributos qualitativamente, apresentando apenas percentuais ao 

fazer alusão as mesmas, já que se trata de uma pesquisa que não tem como foco principal a 

discussão da qualidade de vida destas mulheres pós reconstrução mamária. 

A publicação apresenta que há dados controversos quando se compara a qualidade de 

vida das mulheres mastectomizadas com reconstrução mamária com as mulheres que optaram 
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pelo tratamento conservador, porém é observado uma maior satisfação com sua imagem 

corporal as mulheres que optaram pela reconstrução mamária. 

Não foi apresentado no texto resultados que comprovassem a eficácia da 

reconstrução mamária na qualidade de vida da mulher em diversas faixas etárias. Porém, estes 

dados são de suma importância para que o auxílio na escolha do tratamento, possa de fato 

interferir não só na qualidade de vida – de forma positiva – como na percepção desta mulher 

como feminina e sensual. 

No eixo “Sentimentos da mulher mastectomizada”, os autores dos textos abordam 

que surgimento das limitações físicas deixadas pela mastectomia, não só a limitação 

emocional e da imagem corporal, gera nesta mulher inúmeros sentimentos e incertezas. 

O medo da recidiva, o medo em relação a vida, cura e de intimidação social, gera 

nesta mulher o sentimento de culpa. A raiva e a negatividade pelo diagnóstico e prognóstico 

da doença se tornam uma constante em sua vida. 

Toriy et al. (2013), afirma que a mulher logo após a mastectomia experimenta a 

sensação de “mulher imperfeita” e fora dos padrões do simbolismo feminino. É neste contexto 

que a mulher passa pelo processo de aceitação de seu novo corpo, lamentando pelo ocorrido. 

Por outro lado há mulheres que recebem o tratamento cirúrgico como uma expectativa de 

alcançar a cura do câncer.  

A doença por acarretar um futuro incerto e o corpo alterado, muitas mulheres temem 

a recidiva da doença, criando nelas uma dependência psicológica do tratamento 

medicamentoso convivendo com a ideia de que sua vida está constantemente ameaçada. 

Almeida et al. (2015), em seu estudo relata que as mulheres submetidas a 

mastectomia ressaltam que a retirada da mama é um momento de fragilidade, porém muita 

das vezes faz esta mulher buscar uma melhor qualidade de vida, buscar saúde em alimentação 

saudável e busca na sua melhoria clínica.  

Pode-se afirmar que, a mulher ao ter as percepções sobre o seu cuidado e sobre sua 

qualidade de vida antes da cirurgia, fortalecerá as ações planejadas pela equipe 

multidisciplinar que participa do seu cuidado. 

O texto sob o eixo temático “Qualidade de Vida da mulher mastectomizada que 

ainda não passou pela reconstrução mamária”, evidencia que a mulher ao receber o 

diagnóstico do câncer de mama já obtém uma interferência negativa em sua qualidade de 

vida, em especial nas mulheres que passarão pela mastectomia. 
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Sendo a mastectomia uma cirurgia que acarreta o tabu de mutiladora, e de 

destruidora da autoestima da mulher. A mulher, ao receber o diagnóstico do câncer de mama, 

já se vê mutilada, se enxerga menos mulher e menos desejável. 

Furlan et al. (2013), afirma que a cirurgia para a retirada da mama favorece no 

surgimento de complicações, não só físicas, mas também e principalmente no campo 

emocional que pode acarretar em uma forma nociva a qualidade de vida e autoestima desta 

mulher. 

Ao se comparar o emocional das mulheres mastectomizadas que passarão pela 

reconstrução mamária com as que não irão passar pela cirurgia, seja por escolha delas ou por 

conta do tratamento, o aspecto emocional das que não serão submetidas a reconstrução 

mostra-se inferiorizado. Seja pela alteração da imagem ou pela incerteza do futuro do 

tratamento, ocorre também o medo constante de que a doença possa voltar e não tenha outro 

tratamento, o medo da morte torna-se uma constante em suas vidas. 

As mulheres mastectomizadas, além do devastador diagnóstico do câncer que por si 

só já abala a qualidade de vida da mulher – pela incerteza de cura, medo da morte, medo do 

tratamento não surtir o efeito necessário, os efeitos colaterais causados pelo tratamento 

quimioterápico – ao passar pela mastectomia, além de sua qualidade de vida que já encontra-

se abalada, há um abalo no emocional, na autoestima e na sua interação com a sociedade, 

família, companheiro e amigos. 

As mulheres mastectomizadas se apresentam com abalos na qualidade de vida e na 

autoestima maiores do que as mulheres que optaram pela reconstrução mamária ou até 

mesmo, as que passaram pelo tratamento conservador da mama. Necessitando assim de um 

maior acompanhamento da equipe multiprofissional, da enfermagem e da família. 
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Fonte: http://benditabf.com.br/2015/10/07/outubro-rosa-saude-e-autoestima-das-mulheres/ 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) em 2013, o câncer de mama 

representa a neoplasia mais comum no público feminino. Sendo assim, os estudos em relação 

a qualidade de vida das pacientes e sua autoestima vem numa crescente e se tornando 

importante para o tratamento eficaz. 

Com o presente estudo, observou-se que ainda há algumas controvérsias em relação a 

qualidade devida dessas mulheres. Muitos estudos acerca do assunto, são prejudicados pois as 

mulheres participantes muita das vezes não retorna para a consulta e assim, podem continuar 

participando do estudo sobre sua qualidade de vida. 

Observou-se durante o presente estudo que, o tratamento do câncer de mama 

depende do momento em que foi feito o diagnóstico, do estadiamento da doença e do 

histológico.  

A mastectomia, sendo ela radical ou parcial, ainda é o pilar principal do tratamento 

da doença. Tal procedimento acarreta uma série de prejuízos para a mulher, pelo medo da 

doença, da morte e da nova imagem corporal. 

As mulheres ao receberem a notícia da necessidade da cirurgia, já se imaginam e se 

veem mutiladas. Sendo a mama considerado ponto auge de sua feminilidade e sexualidade, 

esta mulher enfrenta o medo de não ser aceita pelo parceiro, o medo de não ser aceita pela 

sociedade – isso se dá pelos padrões femininos impostos – fazendo com que, neste primeiro 

momento, seus sentimentos sejam abalados. 

Observou-se, ao realizar esta pesquisa, uma escassez na literatura científica quanto a 

abordagem do tema mais aprofundado sobre a qualidade de vida na mulher que não passou 

pela intervenção da reconstrução mamária. 

Observou-se também que estas mulheres enxergam a enfermagem apenas como uma 

prestadora de cuidados – administração de medicamentos e curativos – sendo necessário 

assim uma abordagem diferenciada do papel do enfermeiro na equipe multidisciplinar que 

acompanhará esta mulher. 

Sugere-se, ao realizar o presente estudo, a publicação de trabalhos que discutam o 

papel do enfermeiro na abordagem no tratamento da mulher acometida pelo câncer de mama e 

que necessita passar pela mastectomia. Abordagem esta de intervenções feitas a partir do 

conhecimento das crenças desta mulher. 

Recomenda-se também que, haja um preparo mais intenso da equipe de enfermagem 

ao prestar o cuidado a esta paciente, não simplesmente prestando os cuidados necessários mas 
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sim olhando esta mulher holisticamente, realizando intervenções individuais para cada tipo de 

mulher. 

Sabe-se que cada mulher e sua família enfrentam a doença a sua maneira, sendo 

assim necessário que a equipe dê o suporte necessário e individualizado para que esta mulher, 

abalada no seu emocional e na sua qualidade de vida, possa enfrentar a doença e assim 

continuar lutando em busca da cura. 

Sugere-se a continuidade deste trabalho, em busca de entender e assim poder intervir 

de uma forma mais eficaz no resgate da qualidade de vida, não só desta mulher, mas de sua 

família que juntamente a esta mulher vivencia todo o processo do adoecer, do tratamento e da 

cura. Busca-se assim, resultados positivos na abordagem ao tratamento desta mulher. 

Na esfera da assistência de enfermagem, ambos os interlocutores são seres humanos. 

Assim, toda a configuração de comportamento compartilha algo para os dois, influenciando o 

comportamento do outro. Sendo assim, a conduta da enfermeira, ao estimar a importância de 

uma comunicação efetiva com a mulher que vivencia tal situação, valoriza o “estar junto” a 

esta paciente. 

A mastectomia demanda da mulher um processo de adaptação da sua identidade. 

Sendo assim, a enfermeira, como elemento basilar da sua rede social de apoio, tem o papel 

essencial de compartilhamento no processo de construção dessa nova identidade, permitindo 

caminhos antes não compartilhados  através da comunicação efetiva   com esta  mulher sejam 

profícuos para que a mesma se torne capaz de enfrentar e se harmonizar a  uma nova etapa de 

sua vida, visto que as mutações e os problemas na vida de uma mulher em função do câncer 

de mama suscitam uma gama infinita de sentimentos, o que gera transformações na imagem 

corporal, autoestima e relacionamento social. A doença apreende a unidade corpo-mente -

espírito. Entretanto, percebe-se que essa experiência pode ser menos violenta e sobrepujada 

gradativamente se houver o apoio dos profissionais de saúde ao considerarem também o 

aspecto psicossocial da mulher como um aspecto importante no seu processo de reabilitação 

para que sua a qualidade de vida possa ser  apropriada ao seu cotidiano sem maiores traumas. 
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