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RESUMO 

 

Bordallo FR. O Processo de Educação em Saúde em um Grupo de Orientação de Alta às 
Mulheres Mastectomizadas [dissertação]. Rio de Janeiro: Escola de Enfermagem Aurora 
de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense; 2013. 
 
Introdução:  o estudo trata do processo de educação em saúde desenvolvido pelo 
enfermeiro no grupo de orientação de alta junto às mulheres mastectomizadas. Objetivos: 
Conhecer o processo de educação em saúde realizado no grupo de orientação de alta pela 
perspectiva das mulheres mastectomizadas; Identificar os conhecimentos apreendidos pelas 
mulheres mastectomizadas após o grupo de orientação para alta. Discutir os conteúdos da 
educação em saúde a partir das demandas apresentadas pelas mulheres mastectomizadas. 
Construir uma tecnologia educacional no formato de um vídeo para o grupo de orientação 
de alta, baseado no conhecimento das mulheres mastectomizadas. Metodologia: a base 
teórica utilizada constitui-se no método de educação de Paulo Freire, associado com o 
conceito de autocuidado de Orem. Trata-se de um estudo descritivo exploratório de 
abordagem qualitativa. Os participantes foram 20 mulheres após mastectomia que 
participaram do grupo de orientação para alta. Resultados: apontaram 3 categorias 
temáticas: 1-Grupo educativo na perspectiva das mulheres mastectomizadas: espaço de 
trocas dialógicas; 2-Saberes sobre os cuidados pós-operatórios; 3-Educação em saúde a 
partir das necessidades apresentadas pelas mulheres mastectomizadas para o cuidado 
domiciliar. A atividade educativa realizada em grupo foi considerada adequada, 
proporcionando a construção de novos conhecimentos favoráveis à mulher mastectomizada 
e puderam influenciar positivamente no autocuidado. Estas foram capazes de descrever 
alguns cuidados que devem ter após a mastectomia. As dúvidas foram relacionadas aos 
cuidados pós-operatórios, imagem, à volta às suas atividades de vida diária e a 
continuidade do tratamento. Conclusão: os saberes não podem ser simplesmente 
transferidos, mas instigados aos educandos, neste caso, o sujeito-paciente, a serem sujeitos 
reais na construção e da reconstrução juntamente com o educador, estando ambos inseridos 
no processo de cuidar e educar em saúde. O grupo atua como espaço de elucidação de 
dúvidas, de compartilhamento de medos e angústias e de muitas trocas de saberes. Mas há 
necessidade de revisão da dinâmica do grupo principalmente em relação ao tempo. Desta 
forma o vídeo educativo pretende contribuir com a dinâmica do grupo, buscando melhorar 
o processo de educação em saúde com a construção de novos saberes com uma redução no 
tempo de realização do grupo para que se torne menos cansativo. Assim, o 
desenvolvimento do vídeo educativo durante o grupo pode facilitar a construção do 
conhecimento dos cuidados após a mastectomia por se tratar de um material educativo com 
recursos visuais e auditivos. Descritores: Educação em saúde; Mastectomia; Autocuidado; 
Enfermagem 
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ABSTRACT 

 

Bordallo FR. The Case for Health Education in a High Level Group to Mastectomized 
Women [dissertation]. Rio de Janeiro: Nursing School Aurora Afonso Costa, Universidade 
Federal Fluminense, 2013 
 
Introduction :  The study deals with the process of health education developed by nurses 
in the group of orientation with the high mastectomy women . Objectives : To understand 
the process of health education carried out in the group of high orientation from the 
perspective of women who underwent mastectomy ; Identify the knowledge learned by 
women after mastectomy group orientation to high. Discuss the content of health education 
from the demands made by women with mastectomies . Building an educational 
technology in a video format for high steering group , based on knowledge of women with 
mastectomies . Methodology : a theoretical basis is used in the education of Paulo Freire 
method associated with the concept of self-care Orem . This is a descriptive exploratory 
qualitative study . Participants were 20 women after mastectomy who participated in the 
steering group to high. Results: pointed 3 themes : 1 - Group education from the 
perspective of women with mastectomies : space dialogical exchanges ; 2 - Knowledge 
about post- operative care ; 3 - health education based on the needs presented by women 
who underwent mastectomy for home care . The educational activity conducted in a group 
was considered adequate , providing the construction of new knowledge favorable to 
women with mastectomies and could positively influence self-care . These were able to 
describe some things you should take after mastectomy . The questions were related to 
postoperative image care, back to their activities of daily living, and continuing care. 
Conclusion: The knowledge can not simply be transferred , but urged learners , in this 
case , the subject -patient , to be real actors in the construction and reconstruction along 
with the teacher , are both entered in the care and health education process. The group 
operates as answer any questions, fears and anxieties of sharing and exchanging 
knowledge of many . But there is a need for review of group dynamics especially in 
relation to time. Thus the educational video intended to contribute to the dynamics of the 
group , seeking to improve the process of health education with the construction of new 
knowledge with a reduction in time to accomplish the group so that it becomes less tiring . 
Thus , the development of educational video during the group can facilitate the 
construction of knowledge of care after mastectomy because it is an educational material 
with visual and auditory features . Descriptors : Health Education; Mastectomy ; Self Care 
; Nursing 
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INTRODUÇÃO 
 

A motivação pelo estudo iniciou-se em março de 2011, após começar a trabalhar 

em uma das unidades do Instituto Nacional de Câncer, o Hospital do Câncer III mais 

especificamente na enfermaria cirúrgica especializada em mastologia oncológica, onde o 

enfermeiro realiza diariamente um grupo de orientação para alta de mulheres que 

realizaram mastectomia. Esta atividade tem como objetivo orientar o cliente e o familiar 

após a cirurgia a resolver ou minimizar os problemas decorrentes da mastectomia e os 

cuidados que deverão ter em seu domicílio.  

Ao realizar o treinamento admissional na nova instituição tive contato com a 

mulher mastectomizada no 7º dia de pós-operatório, agora na sala de curativos, em nível 

ambulatorial, quando já havia assistido ao grupo de orientação de alta, na referida 

enfermaria cirúrgica. Pude, então, observar alguns questionamentos referentes à aplicação 

do conteúdo fornecido pelo grupo de orientação e percebi que nem sempre as mulheres 

sabiam informar os cuidados que deveriam realizar após a cirurgia em seus domicílios. 

Sem levar em consideração as ligações telefônicas que recebíamos no setor, de clientes 

ainda com dúvidas quanto aos cuidados, principalmente em relação ao dreno. 

Assim, a partir das observações na prática como enfermeiro e percebendo a 

problemática que envolve a mulher após a mastectomia, passei a considerar como 

fundamental a educação em saúde para transformação dessa realidade, estimulando o 

processo de conscientização quanto ao autocuidado, tendo como referência as necessidades 

descritas por elas e sua participação no grupo de orientação para alta. 

Nesse sentido o processo de educação em saúde é compreendido como um processo 

teórico prático que busca a integração dos saberes dos indivíduos envolvidos por meio da 

valorização dos conhecimentos científico e popular, tendo em vista que ambos são 

essenciais ao desenvolvimento das práticas de saúde, pois proporcionam aos envolvidos 

uma visão crítica, maior autonomia e participação frente à saúde no cotidiano1.   

Realizar educação em saúde é resolutivo, porém só será benéfico à mulher se ela 

compreender o que está sendo dito. Penso que a educação em saúde está relacionada 

diretamente à interação que o educador estabelece com o educando e também aos aspectos 

culturais que devem ser considerados na sua elaboração e implementação. 

Na unidade oncológica de realização deste estudo existe um forte papel educacional 

com atividades grupais desde 1957, constituindo uma questão cultural da Instituição, tendo 
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o enfermeiro se destacado neste contexto. Através de relatos orais dos enfermeiros de 

maior tempo de serviço, na década de 80 já se verificava o envolvimento dos enfermeiros 

trabalhando nestes grupos educativos2. 

Sobre as diversas atribuições do enfermeiro, na unidade oncológica, tem-se como 

destaque, as atividades de consulta de enfermagem e de orientação à clientela e seus 

acompanhantes, onde após a realização da matrícula na Instituição pelo cliente, este passa 

por um fluxo, mantendo contato frequente com o enfermeiro, relativo a estas atividades 

educativas nas diversas etapas do seu tratamento. 

No contexto da saúde, o processo educativo consiste muito mais do que o simples 

ato de ensinar. O cliente que muita das vezes erradamente denominamos como indivíduo 

passivo, é peça chave fundamental no processo de cuidado, uma vez que atualmente já 

sabemos que o processo de cuidar  em saúde é dinâmico e requer uma participação de 

ambas as partes, seja ela cuidador ou indivíduo o qual receberá o cuidado3. 

            O cuidado de enfermagem tem como objetivo assistir o ser humano no contexto do 

cuidado em saúde, portanto, o cliente deve ser visto como um todo, observando-se a 

relação mente e corpo. Dessa forma, pode-se perceber que cada indivíduo é singular e tem 

necessidades e valores próprios. A atuação do enfermeiro no cotidiano do cuidar, portanto, 

deve se refletir numa assistência de enfermagem de qualidade que direciona para o 

autocuidado, objetiva a melhoria da qualidade de vida da cliente e, ainda, permite o 

reconhecimento e a valorização do profissional ao estabelecer relação positiva e empática 

enfermeiro cliente4. 

Um dos agravos à saúde da mulher na atualidade em todo o mundo é o câncer de 

mama, que implica em cuidados preventivos e curativos. É o câncer mais incidente na 

população feminina mundial e brasileira, excetuando-se os casos de câncer de pele não 

melanoma e traz graves repercussões na vida da mulher, tanto psicológicas, como físicas e 

sociais. Cerca de 1,4 milhões de casos novos dessa neoplasia foram esperados para o ano 

de 2008 em todo o mundo, o que representa 23% de todos os tipos de câncer5. 

Em 2012 foram esperados para o Brasil 52.680 casos novos de câncer da mama, 

com um risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres. As taxas de mortalidade por 

este câncer continuam elevadas no país, muito provavelmente porque a doença ainda é 

diagnosticada em estágios avançados5, o que leva em muitos casos a realização da 

mastectomia nessas mulheres. 
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Sabe-se que a mastectomia é um procedimento cirúrgico agressivo que traz 

consequências traumatizantes na experiência de vida e saúde da mulher. A mama desde a 

adolescência é um componente marcante da feminilidade, pois representa parte da imagem 

corporal, sexual, além de cumprir a função de amamentação. É considerado um órgão 

indispensável ao corpo feminino, sendo o câncer mais temido pelas mulheres6.  

Embora cada pessoa reaja de forma diferente à enfermidade, a maioria das 

mulheres em tratamento cirúrgico para o câncer de mama passa por um pré-operatório 

estressante, com desconhecimento acerca da cirurgia, sente ansiedade e medo pelo que está 

por vir, além de sentimentos de pânico e choque diante da retirada da mama7. Além disso, 

soma-se a falta de conhecimento sobre os cuidados no pós-operatório, curativos, 

manipulação de dreno e as complicações que podem surgir. 

Assim, o cuidado às mulheres mastectomizadas requer, além de cuidados próprios 

da cirurgia, apoio emocional, objetivando melhor compreensão, adaptação e aceitação da 

autoimagem8. 

Desta forma a educação em saúde realizada em grupo facilita a assimilação das 

informações, contribui para lidar com a ansiedade, enfrentar os problemas e assimilar 

conhecimento, mobilizando os sentimentos dos participantes ao perceberem que não são os 

únicos que têm câncer. É uma forma de facilitar e melhorar o cuidado, favorecendo a 

apropriação de saberes para o autocuidado9.  

 Na interação com outras mulheres com o mesmo problema de saúde, ocasião em 

que compartilham suas vivências, sentimentos e experiências, a mulher é beneficiada pela 

descoberta de sua identificação com outras mulheres, compartilhando com elas suas 

angústias, medos e temores, atenuando a sensação de solidão e desamparo observada nas 

clientes em muitos momentos após a cirurgia9.  

            Ao assistir a mulher que tem um câncer de mama e, em consequência, se submete a 

mastectomia, pude compreender como no dia-a-dia criamos laços e compromissos com 

essa clientela. A partir do momento em que iniciamos qualquer aproximação, mesmo que 

de caráter informativo, nos tornamos corresponsáveis por aquele de quem cuidamos e não 

apenas responsáveis por conhecer e aplicar, os princípios técnicos e científicos mais atuais, 

visando a recuperação da sua saúde, mas também, devemos estar atentos e disponíveis para 

auxiliar no enfrentamento da doença e suas consequências. 
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A Política Nacional de Atenção Oncológica, instituída em dezembro de 2005, 

através da Portaria nº 2.439/GM, de 8 de dezembro de 2005, destaca como fundamental o 

controle dos cânceres do colo do útero e de mama, promove a descentralização e a 

valorização da corresponsabilidade entre a rede de serviços e as equipes profissionais, 

visando a integralidade da atenção em Oncologia. De acordo com os princípios da 

integralidade e da humanização, essa política consolidou a incorporação da Política 

Nacional de Humanização (PNH) na Rede de Atenção Oncológica10. 

Assim, o profissional de saúde que se propõe a trabalhar com mulheres com câncer 

de mama deve prestar assistência que congregue técnica, ciência e humanização, 

fornecendo todas as informações e orientações, respeitando as necessidades e o nível de 

entendimento, reabilitando-as para o autocuidado11. 

Torna-se condição essencial a humanização da atenção em saúde, para que as ações 

nesta área se traduzam na resolução dos problemas identificados, na satisfação das 

usuárias, no fortalecimento da capacidade das mulheres, a aprender a compartilhar 

conhecimentos e reconhecer direitos, sobretudo, na identificação de suas demandas para o 

autocuidado. A atenção humanizada e de boa qualidade consiste no estabelecimento de 

relações entre as pessoas ainda que possam apresentar distinção entre classe social, raça, 

cultura e gênero12.     

Desta forma a educação em saúde é inerente a todas as práticas desenvolvidas no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Como prática transversal proporciona a 

articulação entre todos os níveis de gestão do sistema, representando dispositivo essencial 

para as ações que acontecem na relação direta dos serviços com os usuários. O principio da 

integralidade do SUS diz respeito tanto à atenção integral em todos os níveis do sistema, 

como também a integralidade de saberes, práticas, vivências e espaços de cuidado13. 

 Diante desta perspectiva de integralidade o enfermeiro deve contribuir com a 

equipe multidisciplinar e seu papel é fundamental para a reabilitação da mulher. Todavia o 

cuidado precisa considerar a subjetividade da mulher, cuja alteração da auto-imagem pode 

acarretar transtornos psicofísicos e social. Por conseguinte influenciar negativamente na 

evolução do tratamento e ainda comprometer a dinâmica familiar11. 

A assistência para este grupo de mulheres requer um olhar multidisciplinar, levando 

em consideração a complexidade do contexto que a envolve. Por este motivo, a atenção à 

saúde da mulher mastectomizada deve contemplar, além de cuidados com área cirúrgica, a 
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assistência integral, levando em consideração as reais necessidades, valorizando sua 

independência e autonomia14. 

O enfermeiro precisa traduzir para a mulher, numa linguagem compreensível, os 

cuidados que a ela podem ser delegados. Cuidados simples, mas que além de preservar 

atividade corporal melhoram a autoestima15. 

 Desta forma é realizado pelo enfermeiro da unidade cirúrgica o grupo de orientação 

para alta de mulheres mastectomizadas. Essa atividade tem sido desenvolvida, porém não 

existe um instrumento de avaliação e/ou acompanhamento do aprendizado e das 

necessidades com que essas mulheres se deparam para o cuidado em domicílio. O que leva 

a falta de acompanhamento dos resultados dessa orientação e sua atualização. 

Acredito na importância do estabelecimento de uma relação dialógica entre 

enfermeiros e clientes, para que o conhecimento e as necessidades dessas mulheres 

direcionem as ações de educação no grupo de orientação para alta, realizado pelo 

enfermeiro. 

Nesse sentido, o objeto do estudo é o processo de educação em saúde desenvolvido 

pelo enfermeiro no grupo de orientação de alta junto às mulheres mastectomizadas, no 

intuito de auxiliá-las no enfrentamento da doença e avaliar a aprendizagem para o cuidado 

em domicilio após o grupo de alta, o qual visa saber o que o cliente aprende, como aprende 

e quais as necessidades com que se depara. 

Com base nessas considerações o estudo tem como questões norteadoras: 

-Como vem sendo desenvolvida a prática educativa no grupo de alta a mulheres 

mastectomizadas? 

-Existe aprendizagem pelas mulheres mastectomizadas após o grupo de orientação para 

alta ? 

-Quais as demandas de educação apresentadas pelas mulheres mastectomizadas para o 

autocuidado? 

-Qual o instrumento aplicável para melhorar o grupo de alta a mulheres mastectomizadas? 

Objetivos: 

Objetivo geral: 

 

           -Conhecer o processo de educação em saúde realizado no grupo de orientação para 

alta na perspectiva das mulheres mastectomizadas. 
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Objetivo especifico: 

 

-Identificar os conhecimentos apreendidos pelas mulheres mastectomizadas após o 

grupo de orientação para alta. 

            -Discutir os conteúdos da educação em saúde a partir das demandas apresentadas 

pelas mulheres mastectomizadas. 

            -Construir uma tecnologia educacional no formato de um vídeo para o grupo de 

orientação de alta, baseado no conhecimento das mulheres mastectomizadas. 

 

Justificativa  

 

É importante o esclarecimento de que a mulher, mesmo após a cirurgia poderá 

manter suas atividades cotidianas, contudo é fundamental que o enfermeiro desenvolva 

ações educativas para o autocuidado. Dessa forma, o grupo de orientação para alta 

contribui para orientar o cliente e o familiar na realização do curativo cirúrgico, bem como, 

o esvaziamento do dreno e os cuidados que a mulher deverá ter em seu domicílio. 

Utilizando a educação como instrumento, esta deve ajudar o homem, a partir de 

tudo o que constitui sua vida, a chegar a ser sujeito. Ou seja, sair da posição de beneficiário 

passivo, origem do termo paciente na área de saúde, que atualmente vem sendo substituído 

por cliente16. 

Penso que a educação em saúde realizada no grupo de orientação para alta seja um 

recurso essencial para o autoconhecimento dessas mulheres sobre o câncer de mama e 

sobre os cuidados que deverão ter em domicílio. Este recurso poderá ser de extrema 

utilidade na sua recuperação e no retorno às atividades cotidianas. Para os pacientes em 

processo de reabilitação, a educação é decisiva por apoiar e facilitar a tomada de decisões. 

As informações devem ser dirigidas com o objetivo de ajudar as mulheres a determinar o 

autocuidado e a buscar soluções para os problemas enfrentados. 

Na prática vigente a atualização do grupo de orientação em relação à avaliação, 

forma de abordagem, conteúdo e recurso didático é pautada muito mais no conhecimento e 

experiência dos profissionais do que na escuta das necessidades manifestadas pelas 

mulheres mastectomizadas. Existe, portanto, a necessidade de revisão e construção de uma 

relação dialógica entre enfermeiros e clientes, para que o conhecimento e as necessidades 
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dessas mulheres direcionem as ações de educação no grupo de orientação para alta 

realizado pelo enfermeiro. 

Apreender é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem 

abertura ao risco e a aventura do espírito16.  

            Estudo sobre os trabalhos escritos por enfermeiros em relação às mulheres 

mastectomizadas demonstra que os cuidados de enfermagem encontram-se escassos e com 

orientações pouco esclarecedoras17. 

 Destaca-se a importância para elaboração de materiais educativos, baseados no 

conhecimento da realidade e expectativas dessas mulheres, para que se priorizem suas 

necessidades, e não somente as exigências terapêuticas18. 

 

Contribuições do estudo 

 

Esse estudo contribui para os sujeitos da pesquisa, visto que a busca pelo 

conhecimento da mulher acerca dos cuidados após a mastectomia possibilitará um melhor 

atendimento, oferecendo melhor qualidade na educação em saúde realizada pelo 

enfermeiro a essas clientes. Assim, tal estudo proporcionará otimização da assistência de 

enfermagem bem como um atendimento diferenciado as mulheres, considerando suas 

necessidades e conhecimentos frente à experiência da mastectomia.  

          Contribui com a prática educativa do enfermeiro no grupo de orientação para alta de 

mulheres mastectomizadas, visando uma reflexão acerca do conhecimento apresentado por 

essas mulheres após a participação no grupo. E espera-se produzir uma tecnologia 

educacional em saúde para o grupo no formato de um vídeo de forma a ampliar o processo 

de avaliação, abordagem, intervenção e acompanhamento. Essa perspectiva diante do 

conhecimento adquirido deve incluir a participação do sujeito, dialogicidade, acolhimento, 

bem como as habilidades técnico científicas do enfermeiro, com o intuito de melhorar a 

qualidade do grupo e consequentemente a qualidade de vida dessa clientela. 

          Contribui ainda como subsídio na formação de enfermeiros ao analisar a importância 

da prática educativa desenvolvida em grupo. 

          Por fim o estudo pretende contribuir para a linha de pesquisa o Contexto do cuidar 

em saúde, tendo como referência a educação em saúde realizada em grupo como 
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ferramenta de cuidado na busca da melhoria da qualidade de vida das mulheres 

mastectomizadas. 
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CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Aproximações entre Paulo Freire e Dorothea Orem: a dialogicidade e o autocuidado  

 

A educação em saúde na década de 80 apresentava-se como instrumento de 

controle comportamental da população. O papel de educador do enfermeiro tinha uma 

visão convencional, com discursos educacionais tradicionais e com o fortalecimento do 

poder do educador .19 

Na década 90 até os dias de hoje, os discursos sobre práticas de educação em saúde 

vem sofrendo mudanças de valores que acompanham a evolução dos discursos sobre 

Educação, que atualmente vai além do campo da informação comportamental, ao integrar a 

consideração de valores, costumes, modelos e símbolos sociais que levam a formas 

específicas de condutas práticas, em uma relação dialógica entre educadores e educandos. 

 Contudo, a construção de novas práticas de educação em saúde ainda tem se 

configurado como um desafio aos profissionais. Tal fato pode ser explicado pelas 

dificuldades de superação de um modelo biologicista e mecanicista para outro mais amplo, 

voltado à integralidade, humanização e inclusão da participação dos trabalhadores em 

saúde e usuários.20 

 Nesse sentido, buscando a ruptura de um modelo mecanicista para outro mais 

amplo é que os enfermeiros da unidade de internação cirúrgica realizam o grupo de 

orientação de alta às mulheres mastectomizadas. Utilizamos a educação como instrumento 

de intervenção social, visando adesão da mulher ao tratamento vislumbrando seu 

aprendizado para o autocuidado. Pelo exposto, pretendemos fundamentar esse estudo com 

os conceitos de educação de Paulo Freire e autocuidado definido por Dorothea Orem que 

serão descritos no decorrer deste capítulo. 

 Os objetivos dos trabalhos de grupos em enfermagem são basicamente de 

informação, suporte e realização de tarefas, onde a educação está sempre presente. Sendo 

uma prática da educação em saúde, os trabalhos de grupos mostram ser um instrumento 

para mudanças de atitude, sensibilização e conscientização da clientela que só ocorrem por 

meio da aprendizagem 9. 
 Aprender é sensibilizar, refletir, ter visão critica assimilar e conscientizar. Como 

instrumento de aprendizagem utiliza-se a conscientização do sujeito no processo saúde 
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doença em que vive, promovendo adesão ao tratamento, promovendo sua autonomia e 

facilitando o autocuidado.  
 É a percepção do homem como ser programado, mas para aprender e, portanto, para 

ensinar, para conhecer, para intervir, que nos faz entender a prática educativa como um 

exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento da autonomia de 

educadores e educandos. A prática educativa é afetividade, capacidade cientifica e domínio 

técnico a serviço da mudança16. 
 Sobretudo, que o educando vá assumindo o papel de sujeito da produção de sua 

inteligência e não apenas o de recebedor de informações. Quanto mais se torna capaz de se 

afirmar como sujeito que pode conhecer, melhor desempenha sua aptidão para fazê-lo16.  

 Na obra pedagogia da autonomia Freire diz que: ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender16. 

         Na verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos 

na construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente 

sujeito do processo 16. 

 Na obra pedagogia do oprimido, é denominado como método de conscientização, 

por ser um método pedagógico que procura dar ao homem a oportunidade de re-descobrir 

através da retomada reflexiva do próprio processo21. 

 Sendo um método de alfabetização tem como ideia animadora toda a amplitude 

humana da educação como prática da liberdade 21. 

          O método não ensina a repetir palavras, simplesmente coloca o alfabetizando em 

condições de poder re-existenciar criticamente as palavras de seu mundo, para saber e 

poder dizer a sua palavra21. 

 Através do grupo de orientação de alta busca-se a conscientização da mulher 

mastectomizada vislumbrando o autocuidado. Fazendo um paralelo com Paulo Freire21, 

este também utiliza a conscientização e os trabalhos em grupo como forma de libertar o 

indivíduo estimulando-o à sua reflexão para que se torne sujeito da sua própria história. 

 A educação reproduz em seu plano próprio, a estrutura dinâmica e o movimento 

dialético do processo histórico de produção do homem, resumido por uma mulher num 

círculo de cultura: gosto de discutir sobre isto porque vivo assim. Enquanto vivo, porém, 

não vejo. Agora sim, observo como vivo21. 
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 Através do círculo de cultura o autor rompe com a educação bancária, 

tradicionalmente usada nas instituições de ensino, cuja vertente é depositar conteúdos nos 

educandos de forma passiva, oprimida, negando-se o direito ao diálogo, apenas 

transferindo conteúdos no discurso vertical do professor. 

 No círculo de cultura revive-se a vida em profundidade crítica. A consciência 

emerge do mundo vivido, objetiva-o, problematiza-o, compreende-o. Em diálogo circular, 

criticamente, todos juntos em círculo, e em colaboração, reelaboram o mundo 21. 

  Ao objetivar seu mundo, encontram-se todos no mesmo mundo comum e da 

coincidência das intenções que o objetivam, surge à comunicação, o diálogo que promove 

os participantes do círculo. Assim juntos, recriam criticamente seu mundo. No círculo de 

cultura, a rigor, não se ensina, aprende-se em reciprocidade de consciência, não há 

professor, há um coordenador que tem por função dar as informações solicitadas pelos 

respectivos participantes e propiciar condições favoráveis a dinâmica do grupo 21. 

 Com o objetivo de romper com a prática tradicional das salas de aula é que o autor 

cria este método denominado círculo de cultura, onde as cadeiras são colocadas em círculo 

e os educandos são estimulados a serem sujeitos da sua própria história. Sendo esta a tarefa 

do grupo de orientação de alta, a de buscar a mudança no sujeito de passivo a ativo para o 

autocuidado. 

          O enfermeiro, juntamente com outros profissionais, é responsável pela assistência ao 

ser humano, visando torná-lo independente, valorizando-o como um todo, prestando 

cuidados preventivos, curativos e de reabilitação, tornando o paciente participante ativo no 

seu cuidado22. 

           A teoria de Orem explica o autocuidado como uma necessidade universal dos seres 

humanos, é uma ação deliberada, que possui propósito, padrão e sequência na objetivação 

de resultados e metas23. 

           O autocuidado é definido e aprendido pela influência do meio ao qual o indivíduo 

pertence e pela própria necessidade cultural, sendo a enfermagem um serviço de ajuda. 

          Dorothea Elizabeth Orem nasceu em 1914 em Baltimore, Maryland, nos Estados 

Unidos da América e apresenta um grandioso currículo na área de educação em 

enfermagem. Formulou uma das teorias mais simples e que ocasionou maior impacto nas 

atividades desenvolvidas pelo enfermeiro sendo utilizada também por outros profissionais 

na área de saúde. 
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 A teoria geral de enfermagem do déficit de autocuidado de Orem é composta por 

três teorias inter-relacionadas: a Teoria do Autocuidado, a Teoria do déficit de autocuidado 

e a Teoria dos sistemas de enfermagem. 24 

 A teoria do autocuidado: para se entender a teoria do autocuidado é necessário 

definir os conceitos relacionados, como os de autocuidado, ação de autocuidado, fatores 

condicionantes básicos e demanda terapêutica de autocuidado. O autocuidado é a atividade 

que os indivíduos praticam em seu benefício para manter a vida, a saúde e o bem estar; 

ação de autocuidado é a capacidade do homem engajar-se no autocuidado; fatores 

condicionantes básicos são idade, o sexo, o estado de desenvolvimento, o estado de saúde, 

a orientação sócio-cultural e os fatores do sistema de atendimento de saúde; demanda 

terapêutica de autocuidado é a soma de medidas necessárias de autocuidado necessários à 

pessoa. Refere-se ao conjunto de atividades requeridas para o atendimento aos requisitos 

de autocuidado universais, de desenvolvimento e desvio da saúde. 
24 

Na teoria do autocuidado incorpora-se o conceito dos requisitos de autocuidado: uni 

versais,  desenvolvimentais e desvio de saúde. Os requisitos universais são comuns aos 

seres humanos, auxiliando-os em seu funcionamento, estão associados com os processos 

da vida e com a manutenção da integridade da estrutura e do funcionamento humano. Os 

requisitos desenvolvimentais ocorrem quando há a necessidade de adaptação às mudanças 

que surjam na vida do indivíduo. Os requisitos por desvio de saúde acontecem quando o 

indivíduo em estado patológico necessita adaptar-se a tal situação25 

O autocuidado relacionado à mulher mastectomizada adquire um olhar 

diferenciado, pois esta é estimulada e contribui para o seu autocuidado, desta forma indo 

ao encontro dos requisitos para o autocuidado por desvio de saúde onde busca-se a 

conscientização e atenção aos efeitos e resultados de condições e estados patológicos, 

modificação do auto-conceito e da auto-imagem na aceitação de si como estando num 

estado especial de saúde, aprendizado da vida associado aos efeitos de condições e estados 

patológicos25. 

 A ideia que desencadeou toda a teoria, que é a visão do enfermeiro como o outro eu 

do cliente deve ser lembrado, pois com este olhar qualquer indivíduo que exerça o papel de 

cuidador pode ser considerado o outro eu do cliente destacando a importância da família 

neste contexto24.  
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 A teoria do déficit de autocuidado: o déficit de autocuidado ocorre quando o ser 

humano se acha limitado para prover autocuidado sistemático, necessitando de ajuda de 

enfermagem. Constitui a essência da teoria geral de enfermagem de Orem, pois possibilita 

apontar a necessidade de enfermagem25. Justifica-se quando o indivíduo acha-se 

incapacitado ou limitado para prover autocuidado contínuo e eficaz. 

A teoria identifica cinco métodos de ajuda, no déficit de autocuidado: Agir ou fazer 

para o outro, guiar o outro, apoiar o outro (física ou psicologicamente), proporcionar um 

ambiente que promova o desenvolvimento pessoal, quanto a se tornar capaz de satisfazer 

demandas futuras ou atuais de ação, ensinar o outro. 

Assim, o enfermeiro pode ajudar a mulher mastectomizada, usando um ou todos 

esses métodos para proporcionar uma assistência voltada ao autocuidado. 

 A teoria de sistemas de enfermagem: dividida em sistema totalmente 

compensatório, quando o ser humano está incapaz de cuidar de si mesmo, e o enfermeiro o 

assiste, substituindo-o, sendo suficiente para ele. Sistema parcialmente compensatório, 

quando o enfermeiro e o indivíduo participam na realização de ações terapêuticas de 

autocuidado. O sistema de apoio-educação é quando o indivíduo necessita de assistência na 

forma de apoio, orientação e ensinamento. 25 

O enfermeiro pode proporcionar cuidados de enfermagem para pessoas que 

necessitam de cuidados especiais beneficiando-as, ou ainda, poderá ajudar o indivíduo, 

promovendo interação mútua através da consulta de enfermagem, abordagem com a 

família envolvendo-a no tratamento, reuniões de grupos, orientando-os e levando-os a 

aprenderem como realizar práticas de autocuidado24. 

A teoria geral de Orem proporciona a visão do fenômeno da enfermagem 

permitindo que o enfermeiro juntamente com o indivíduo implementem ações de 

autocuidado adaptadas de acordo com as suas necessidades de maneira que a relação de 

ajuda se expresse no diálogo aberto e promova o exercício do autocuidado. 

 Os conceitos definidos por Orem colocam o ser humano como ser biológico, social 

e simbólico, estando seu funcionamento ligado ao ambiente, este elo se constitui num 

sistema. O ser humano se distingue dos outros seres vivos pela capacidade de refletir, de 

simbolizar, de comunicar-se em seu próprio benefício ou dos outros26. 
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 O cliente oncológico, ao refletir sobre a doença, adquire auto-conhecimento para o 

autocuidado, ao tomar conhecimento da doença no seu corpo e de como será o tratamento, 

proporciona redução da ansiedade, descoberta de limites e possibilidades de adaptação. 

 Portanto, o autocuidado é o desempenho ou a prática de atividades desenvolvidas, 

aprendidas e deliberadas, pelo indivíduo para manutenção da vida, da saúde e do bem-

estar, quando atinge um estado de maturidade capaz de realizar uma ação propositada, 

consistente, controlada e eficaz para a integridade estrutural, funcional e do 

desenvolvimento humano27. 

          Neste estudo faço um paralelo do conceito de autocuidado por Dorothea Orem e o 

método de conscientização de Paulo Freire. 

          Paulo Freire, pernambucano, personalidade no campo da pedagogia com 

reconhecimento nacional e internacional pelo seu método de educação como prática de 

liberdade, fundamentada no diálogo. 

Para a fundamentação deste estudo foi utilizado o conceito da educação 

problematizadora do autor. Dentro deste conceito é uma educação que liberta porque 

contribui para a formação de uma consciência crítica e uma educação participativa ao criar 

condições de aprendizagem pautadas numa relação dialógica, onde educador e educando 

apresentam partes em comum. 

Criada por uma necessidade de mudar o contexto formado pela política de educação 

de governantes com interesses em manter o povo oprimido não fornecendo meios para que 

o mesmo tivesse consciência da sua situação de vida e consequente busca de uma vida 

melhor, este, apaixonado pela educação, formulou uma pedagogia que libertasse o povo 

desta opressão, através de um método de conscientização. 

 O método de conscientização de Paulo Freire refaz criticamente processo dialético. 

Não pretende ser método de ensino, mas sim de aprendizagem, o homem aprende a ser 

livre e impõe-se pensar e viver a educação como prática da liberdade 21.   

 Utilizando a educação como instrumento o autor complementa a ideia de 

conscientização para o desenvolvimento do autocuidado descrita por Orem, buscando a 

conscientização do indivíduo através da reflexão da realidade para tomada de decisão. 

Quanto mais consciente, pronto estará para intervir na realidade para mudá-la. Sendo esta a 

busca do grupo de orientação de alta às mulheres mastectomizadas visando o autocuidado. 
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 Somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz, também, de gerá-lo. 

Sem ele não há a comunicação e sem esta não há a verdadeira educação 21. 

A prática Dialógica segundo Paulo Freire é fundamental, pois na sua perspectiva a 

educação segue dois modelos, o vertical (educação bancária) e o horizontal (educação 

problematizadora). No modelo vertical, o educador é visto como o proprietário do saber, é 

detentor do saber clínico, do saber graduado, não considerando o saber cultural que o 

educando possui, assim como a sua história de vida, suas crenças e seus valores. No 

modelo vertical o educador diz o que é certo e o educando deve seguir seus ensinamentos.  

 No modelo horizontal o educador e o educando estão configurados em uma mesma 

linha de poder, onde ambos são possuidores de saberes distintos, ocorrendo a troca e 

partilha de conhecimentos. Configura-se que tanto o educando quanto o educador são 

aprendizes.  A educação em saúde nesse modelo é vista como uma construção 

compartilhada de conhecimento e a prática dialógica no contexto da educação anuncia um 

discurso transformador. 28 

O processo de educação deve ser realizado de forma aberta, humana, ouvindo o 

outro, abrindo portas para a participação do paciente, para que ele possa optar no seu 

tratamento. Essa prática deve se realizar de forma horizontal, onde o educador também é o 

educando. Dessa forma o enfermeiro no seu papel de educador tem a oportunidade de 

realizar o grupo de orientação, através de uma prática modificada pela troca de 

conhecimentos, baseada na atuação da cliente em todo processo de cuidado. O essencial é 

ajudar o ser humano a ajudar-se, é fazê-lo agente de sua transformação21.    

 Seu método de educação como prática de liberdade, fundamentada no diálogo, 

começa, não quando o educador-educando se encontra com os educandos-educadores em 

uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai 

dialogar com estes. Esta inquietação em torno do conteúdo do diálogo é a inquietação em 

torno do conteúdo programático da educação 21. 

 Busca-se com o grupo de orientação de alta, não passar apenas conteúdos em um 

diálogo verticalizado, mas com horizontalidade no diálogo estimular estas mulheres um 

momento de reflexão da realidade, buscando a redução da sua ansiedade, adequando o 

conteúdo a sua realidade, permitindo assim uma adesão maior ao tratamento e ao 

autocuidado.  
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. Para o educador-educando dialógico, problematizador, conteúdo programático da 

educação não é uma doação ou uma imposição, um conjunto de informes a ser depositado 

nos educandos, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao educando 

daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada.  

 A educação autêntica não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de maneira 

horizontal de A com B, mediatizada pelo mundo. Originando visões impregnadas de 

anseios, de dúvidas, de esperanças ou desesperanças que implicitam temas significativos, à 

base dos quais se constituirá o conteúdo programático da educação 21. 

 A libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que se 

deposita nos homens, como prática da educação bancária. Não é uma palavra a mais, 

implica a ação e a reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo 21. 

 Neste contexto o grupo de orientação trabalha a reflexão das mulheres, a fim de 

adequar o momento do tratamento à realidade de cada sujeito, conscientizando e 

problematizando para a sua libertação e conscientização para os cuidados após a 

mastectomia.  

 A educação que se compromete com a libertação não pode basear-se numa 

consciência especializada, mecanicista, compartimentada, mas nos homens como corpos 

conscientes. Não pode ser a do depósito de conteúdos, mas a da problematização dos 

homens em suas relações com o mundo 21.  

 Ao contrário da educação bancária, a educação problematizadora responde, à 

essência do ser da consciência, que é sua intencionalidade, nega os comunicados.  A 

educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou 

de transferir, ou de transmitir conhecimentos e valores aos educandos, meros pacientes, à 

maneira da educação bancária21. 

Com essa visão o autor busca uma mudança no comportamento do educando, 

saindo de uma posição passiva, para ser ativo, sendo esta também uma tarefa do grupo de 

orientação de alta, a busca da consciência e da reflexão para o autocuidado.  

A concepção bancária serve a dominação, nega a dialogicidade como essência da 

educação e se faz antidialógica, a educação problematizadora, afirma a dialogicidade e se 

faz dialógica, serve a libertação 21. 
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A educação problematizadora é democrática, visualiza o ser humano como um ser 

histórico, submerso em condições espaço temporais, refletindo de maneira crítica sobre a 

sua existência, com capacidade para transformar-se e buscar ser mais livre.  

 Na Educação Crítico-Reflexivo-Transformadora, o educador mostra o seu saber, 

favorece ao educando a oportunidade de conhecer o desconhecido e a partir disso o 

educando possui a liberdade de realizar em seu consciente uma crítica sobre o assunto, 

refletir sobre os seus saberes a fim de transformar um saber em conhecimento29.  

 Quanto mais o sujeito conseguir refletir sobre sua realidade, sobre sua situação 

concreta no mundo, mais poderá descobrir-se como sujeito consciente e preparado para 

intervir na realidade21.    

A liberdade através da educação se dá a partir do momento em que o sujeito 

consegue identificar o que é bom ou ruim para si, independente de regras pré-

estabelecidas. No processo de educação crítica/reflexiva, é essencial que o enfermeiro se 

posicione como facilitador, e que possibilite e estimule as mulheres mastectomizadas a 

aprender o autocuidado, através da valorização dos seus saberes e experiências. 

 É no diálogo que educadores e educandos crescem juntos e se tornam sujeitos, desta 

forma o autor mostra que cada um de nós tem responsabilidade trazendo um sentimento de 

igualdade, portanto independente de classe social, cor, credo, sempre temos algo a 

oferecer. 

Em verdade, não seria possível a educação problematizadora, que rompe com os 

esquemas verticais característicos da educação bancária, realizar-se como prática da 

liberdade, sem superar a contradição entre o educador e os educandos. Como também não 

lhe seria possível fazê-lo fora do diálogo 21. 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, 

é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, 

assim, se tornam sujeitos do processo 21. 

O diálogo é uma condição existencial para o processo de ensino-aprendizagem, 

sendo este uma condição essencial no processo de aprendizagem. Desta forma o 

pensamento do autor, através da educação problematizadora, do diálogo, reflexão e da 

conscientização contemplam a linha desta dissertação. 
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CAPÍTULO II - REVISÃO DE LITERATURA 

 

Epidemiologia do câncer no mundo e no Brasil. 

 

Conhecido há muitos séculos, o câncer foi amplamente considerado como uma 

doença dos países desenvolvidos e com grandes recursos financeiros. Há aproximadamente 

quatro décadas, a situação vem mudando, e a maior parte do ônus global do câncer pode 

ser observada em países em desenvolvimento, principalmente aqueles com poucos e 

médios recursos. 

Nas últimas décadas, o câncer ganhou uma dimensão maior, convertendo-se em um 

evidente problema de saúde pública mundial. A Organização Mundial da Saúde estimou 

que, no ano 2030, podem-se esperar 27 milhões de casos incidentes de câncer, com 17 

milhões de mortes anualmente. O maior efeito desse aumento vai incidir em países de 

baixa e média rendas 5. 

Em países com grande volume de recursos financeiros, predominam os cânceres de 

pulmão, mama, próstata e cólon. Em países de baixo e médio recursos, os cânceres 

predominantes são os de estômago, fígado, cavidade oral e colo do útero. Contudo, em 

países de baixa e média renda, o padrão está mudando rapidamente, e vem-se observando 

um aumento progressivo nos cânceres de pulmão, mama e cólon e reto.5 

O câncer e outras doenças crônicas não transmissíveis vêm se tornando cada vez 

mais comum no mundo todo e podem causar danos devastadores para famílias inteiras.  

Seguindo tendência mundial, notam-se, no Brasil, processos de transição que têm 

produzido importantes mudanças no perfil das enfermidades que acometem a população, 

observando-se, a partir de 1960, que as doenças infecciosas e parasitárias deixaram de ser a 

principal causa de morte, sendo substituídas pelas doenças do aparelho circulatório e pelas 

neoplasias 5. 

No Brasil, as estimativas para o ano de 2012 serão válidas também para o ano de 

2013 e apontam para a ocorrência de aproximadamente 518.510 casos novos de câncer, 

incluindo os casos de pele não melanoma, reforçando a magnitude do problema do câncer 

no país. Sem os casos de câncer da pele não melanoma, estima-se um total de 385 mil 

casos novos. Os tipos mais incidentes para o sexo feminino serão os cânceres de pele não 

melanoma, mama, colo do útero, cólon e reto e glândula tireoide 5. 
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Espera-se um total de 257.870 casos novos para o sexo masculino e 260.640 para o 

sexo feminino. Confirma-se a estimativa que o câncer da pele do tipo não melanoma 134 

mil casos novos será o mais incidente na população brasileira, seguido pelos tumores de 

próstata 60 mil, mama feminina 53 mil. Para o sexo feminino, destacam-se, entre os 5 mais 

incidentes, os tumores de pele não melanoma 71 mil casos novos, mama 53 mil, colo do 

útero 18 mil, cólon e reto 16 mil e pulmão 10 mil5. 

 Diante desta previsão busca-se o enfrentamento do câncer, sendo necessárias ações 

que incluam: educação em saúde em todos os níveis da sociedade, promoção e prevenção 

orientadas a indivíduos e grupos, diagnóstico e tratamento precoce. 

 

O Câncer de Mama 

 

 O câncer da mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o 

mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. É uma das 

doenças mais temidas no mundo, principalmente pela população feminina uma vez que 

provoca um impacto psicológico negativo envolvendo a percepção da sexualidade e auto-

imagem30. 

 Em 2012, foram esperados, para o Brasil, 52.680 casos novos de câncer da mama, 

com um risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres5.  Sem considerar os tumores 

da pele não melanoma é o mais frequente nas mulheres das regiões Sudeste 69/100 mil, Sul 

65/100 mil, Centro-Oeste 48/100 mil e Nordeste 32/100 mil. Na região Norte é o segundo 

tumor mais incidente 19/100 mil5. Portanto, é a primeira ou segunda neoplasia mais 

frequente em mulheres, dependendo da região observada30. Além disso, esta neoplasia foi 

responsável por 11.860 mortes no ano de 2008, sendo 11.735 mulheres31. 

É considerado raro na faixa etária inferior aos 35 anos, mas aumenta o seu risco de 

maneira significativa com o decorrer da idade5. Entre os fatores conhecidos para o 

desenvolvimento desta neoplasia encontram-se: história familiar positiva para câncer de 

mama, especialmente se um ou mais parentes de primeiro grau foram acometidos antes dos 

50 anos de idade, anormalidades histológicas anteriores da mama, menarca precoce, 

menopausa tardia, primeiro parto após os 30 anos, nuliparidade, susceptibilidade genética, 

uso de contraceptivos orais, reposição hormonal, obesidade, dieta rica em gorduras, uso de 

álcool e exposição prévia a radiação ionizante32. 
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Além desses, outros fatores também são descritos pela Organização Mundial de 

Saúde. São eles: inatividade física, não amamentação e exposição a toxinas ambientais 33.  

A história familiar de câncer da mama está associada a um aumento de cerca de 

duas a três vezes no risco de desenvolver essa neoplasia. Alterações em alguns genes 

responsáveis pela regulação e pelo metabolismo hormonal e reparo de DNA, aumentam o 

risco de desenvolver câncer da mama 5. 

A ocorrência do câncer da mama também se encontra relacionada ao processo de 

industrialização da sociedade, evidenciando maior risco de adoecimento entre mulheres 

com elevado status socioeconômico34. 

A prevenção primária dessa neoplasia ainda não é totalmente possível devido a 

variação dos fatores de risco e as características genéticas e biológicas que estão 

envolvidas na sua etiologia, porém: evitar a obesidade através de uma dieta balanceada 

associada a prática regular de exercícios físicos, evitar a ingestão de álcool, o uso de 

anticoncepcionais e evitar a exposição a radiação ionizante seriam algumas medidas a 

serem adotadas para a prevenção do câncer de mama32. 

 No Brasil, o exame clínico anual das mamas e o rastreamento são as estratégias 

recomendadas para controle do câncer da mama. As recomendações do Ministério da 

Saúde para detecção precoce e diagnóstico desse câncer baseiam-se no Controle do câncer 

de mama: documento de consenso, de 200432, que considera, como principais estratégias 

de rastreamento, o exame clínico anual das mamas a partir dos 40 anos e um exame 

mamográfico, a cada dois anos, para mulheres de 50 a 69 anos. Para as mulheres de grupos 

populacionais considerados de risco elevado para câncer da mama com história familiar de 

câncer da mama em parentes de primeiro grau antes dos 50 anos de idade, história familiar 

de câncer da mama bilateral ou de ovário em parentes de primeiro grau em qualquer idade, 

história familiar de câncer da mama masculina; ou mulheres com diagnóstico 

histopatológico de lesão mamária proliferativa ou neoplasia lobular, recomenda-se o 

exame clínico da mama e a mamografia, anualmente, a partir de 35 anos 5. 

 Na prática, a maioria dos esforços relacionados ao controle da doença está dirigida 

as ações de detecção precoce, isto é, à descoberta dos tumores mamários ainda pequenos, 

com doença restrita ao parênquima mamário30. 

 Porém nos parece que as medidas tomadas até o momento para o controle da 

doença não têm sido suficiente, pois apesar de ser considerado um câncer de relativamente 
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bom prognóstico se diagnosticado e tratado oportunamente, as taxas de mortalidade por 

câncer da mama continuam elevadas no Brasil. Provavelmente porque a doença ainda é 

diagnosticada em estágios avançados III ou IV, como o estagio pré-invasor do câncer de 

mama é longo, podendo durar anos, o diagnóstico e o tratamento nos estágios I e II podem 

ter influência significativa para a diminuição da mortalidade por esse tumor. 30 

 Assim, a sobrevida média após cinco anos na população de países desenvolvidos 

tem apresentado um discreto aumento, cerca de 85%. Entretanto, nos países em 

desenvolvimento, a sobrevida fica em torno de 60% 5. 

 

Tratamento e suas complicações 

 

O tratamento baseia-se no estadiamento da doença, na classificação histológica, no 

fato de os linfonodos estarem ou não comprometidos com o exame microscópico e na 

extensão desse comprometimento35. Além disso, é necessária a pesquisa de receptores 

hormonais estrogênio e progesterona e HER-2 por imuno-histoquímica.  

As modalidades terapêuticas disponíveis são: cirurgia, radioterapia, quimioterapia e 

hormonioterapia. Geralmente, os tratamentos propostos associam mais de uma abordagem, 

levando em consideração, além do estadiamento da doença, as características individuais, 

tanto clínicas como psicológicas. 31 

O tratamento cirúrgico visa sustentar a difusão do câncer além dos tecidos da mama 

e sua indicação, bem como a escolha do tipo de cirurgia depende, em grande parte da 

classificação do tumor e estadiamento clínico36. 

A cirurgia apresenta importante papel no tratamento do câncer de mama, tem por 

objetivo promover o controle local, com a remoção mecânica de todas as células malignas 

presentes junto ao câncer primário36.  

 Os tipos de cirurgias dependem do estadiamento clínico e histológico, podendo ser 

classificadas em conservadoras: tumorectomia (exérese do tumor sem margens) e 

ressecção segmentar ou setorectomia (exérese do tumor com margens) e as não 

conservadoras ou radicais: mastectomia simples (retirada da mama com pele e complexo 

aréolopapilar), mastectomia com preservação de um ou dois músculos peitorais com 

linfadenectomia axilar (radical modificada), mastectomia com retirada do(s) músculo(s) 

peitoral (is) com linfadenectomia axilar (radical)37. A linfadenectomia axilar é realizada a 
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fim de se obter informações acuradas sobre o estadiamento, ter um melhor controle local 

da doença e planejar a terapia sistêmica a ser empregada.  

O processo de remoção da mama possui característica que o torna propício ao 

acúmulo de líquidos, pois ocorre uma extensa dissecação de vasos linfáticos, que resulta 

em um espaço morto potencial, que poderá receber a linfa e o sangue proveniente da lesão 

de pequenos vasos sanguíneos e linfáticos durante a cirurgia. Próximas a esta área são 

inseridos os drenos de sucção, que são tubos que saem da proximidade da região operada 

para dentro de um dispositivo portátil fechado, o princípio da drenagem à vácuo é a 

aspiração, com o uso de sucção constante e suave que promove a drenagem desse sangue e 

líquido seroso que poderá servir de meio de cultura para bactérias. Diante disso a 

mastectomia como um dos tratamentos para o câncer de mama provoca reações de 

incertezas gerando angústia frente ao desconhecido38. 

A mastectomia é uma cirurgia mutiladora que visa remover toda a mama, e pode 

ser associada ou não ao esvaziamento axilar38, que geralmente é realizada após a biópsia 

do linfonodo sentinela (que é o primeiro linfonodo de drenagem local) e a confirmação de 

metástase neoplásica para o mesmo.  

Tal tratamento tem mudado bastante nas últimas décadas devido ao melhor 

conhecimento da história natural do câncer de mama e ao diagnóstico precoce35.  

Contudo, mesmo com tendência atual para a realização da cirurgia conservadora, 

para muitos casos ainda é necessária a mastectomia devido ao comprometimento pelo 

tumor, uma vez que a grande maioria dos casos é descoberta em estágios avançados da 

doença. É um procedimento cirúrgico que tem a finalidade de erradicar a presença local do 

câncer, é um dos tratamentos mais temidos pela mulher. No período cirúrgico a mulher se 

depara com a perda da mama, com o medo da cirurgia, da mutilação e da morte, sendo um 

dos momentos mais estressante para a mulher com câncer de mama 2.  

Outra modalidade terapêutica no tratamento do câncer de mama é a radioterapia, 

que é um tratamento local em que é utilizada uma fonte de radiação. Pode ser utilizada 

como tratamento neoadjuvante, ou mastectomia ou tratamento conservador, cujo efeito é 

traduzido por uma queda significativa da recorrência local, aumentando a sobrevida das 

pacientes. Ela pode ainda reduzir, prevenir ou retardar sintomas em pacientes com doença 

avançada como, por exemplo: dor, fraturas, sintomas neurológicos dentre outros 39  
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Como modalidade de tratamento sistêmico do câncer de mama, a quimioterapia tem 

o seu papel estabelecido, seja em caráter neoadjuvante, adjuvante ou paliativo. Trata-se de 

um tratamento sistêmico, por via endovenosa, que traz várias repercussões à vida da 

mulher devido, principalmente, aos efeitos colaterais dos agentes utilizados, tais como: 

indução à náuseas e vômitos, alterações no paladar, xerostomia, mucosite, perda do apetite, 

má nutrição, anorexia, diarreia, constipação, desequilíbrio hidroeletrolítico e ácido-básico, 

alopécia, fraturas entre outros 31,40.  

No câncer localmente avançado, a quimioterapia· pré-operatória (neoadjuvante) é 

usada com objetivo de reduzir o volume tumoral tornando tumores irressecáveis em 

ressecáveis, possibilitando cirurgia conservadora nos tumores inicialmente candidatos a 

mastectomia radical 39  

Outra modalidade de tratamento sistêmico é a hormonioterapia que está indicada 

para aquelas pacientes que possuem receptores hormonais positivos para estrogênio e/ou 

progesterona. Portanto, na ausência de contra-indicações, todas as pacientes que possuem 

tumores que expressam receptores hormonais devem receber hormonioterapia adjuvante, 

uma vez que há uma relação direta entre os níveis de expressão de receptores hormonais e 

os benefícios obtidos com a hormonioterapia.41 

Cabe ressaltar que o tratamento cirúrgico pode ser seguido de uma série de 

complicações pós-operatórias, principalmente se for associado ao esvaziamento axilar, pois 

quando este é realizado são removidos ou danificados nódulos e vasos, prejudicando o 

transporte linfático, o que aumenta o risco de infecção e diminui a capacidade de 

regeneração do tecido. Entre as complicações pós-operatórias estão o linfedema, o seroma, 

inflamações, infecções e demora na cicatrização da ferida. 42 

 O linfedema é uma patologia crônica e progressiva, resultante de uma anomalia ou 

dano para o sistema linfático, gerando déficit no equilíbrio de trocas de líquido no 

interstício, desconforto, dores, aumento do risco de infecção, diminuição da amplitude do 

movimento, alterações de sensibilidade e problemas com a imagem corporal 43, tratando-

se, assim, de uma complicação pós-cirúrgica importante e de grave problema social e de 

saúde, que atinge mulheres mundialmente 42 

Os sinais e sintomas clínicos do linfedema são o aumento de volume do membro 

superior homolateral à cirurgia, e geralmente é acompanhado de dor, sensação de peso e 

limitação do movimento do membro acometido. O tratamento do linfedema é difícil e na 
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maioria dos casos irreversível aos parâmetros anteriores ao edema, sendo o grau de 

reversibilidade diretamente relacionado ao início do tratamento, característica e estágio do 

edema.44 

 Outra complicação da mastectomia é o seroma, pois a transudação da linfa e o 

acúmulo de sangue no campo operatório se devem principalmente ao espaço morto axilar 

formado após a realização da linfadenectomia axilar, podendo ocorrer, portanto, tanto em 

cirurgias conservadoras quanto em mastectomias.  

O seroma é uma coleção de fluidos composta por exsudato inflamatório. Assim, o 

tamanho do espaço morto existente é de grande influência na quantidade de seroma 

formado. Apresenta-se como uma área de flutuação sob o plastrão, mama residual ou axila. 

Para prevenir o aparecimento dessa complicação, é utilizado o sistema de drenagem 

fechado de sucção, associado à mastectomias menos radicais, plastrões mais espessos, 

curativos diferentes, abandono das bandagens compressivas, deambulação e esforços 

prescritos precocemente 45  

O sistema de drenagem fechado de sucção tem o objetivo de obliterar o espaço 

morto e tem demonstrado reduzir a incidência de seroma na ferida operatória, acelerando a 

cicatrização e diminuindo a incidência de infecção.  

 Outra complicação do pós-operatório é a infecção do sítio cirúrgico, sendo uma 

causa de morbidade em cirurgias oncológicas, embora não ocorra frequentemente. 46 

 

Aspectos psicossociais ligados à mastectomia e a importância da equipe  

multidisciplinar  

  

É comum a associação do câncer com doença fatal, vergonhosa e comumente 

considerada sinônimo de morte, o que contribui para que as pessoas mantenham 

sentimentos exclusivamente pessimistas sobre a doença. A assistência de enfermagem ao 

paciente com câncer e sua família consiste em permitir a todos verbalizar seus sentimentos 

e valorizá-los, identificar áreas potencialmente problemáticas, auxiliar a identificar e 

mobilizar fontes de ajuda, informações e busca de soluções de problemas47.  

 A mulher com câncer de mama tem seu cotidiano de vida alterado, principalmente 

pela consequência do tratamento, quando ela passa a viver em um ambiente de ansiedade 
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em virtude do medo do seu prognóstico e dependência de outra pessoa. As atividades de 

vida diária são preocupações comuns no pós-operatório11. 

 Apesar da tendência atual para a realização da cirurgia conservadora, muitos casos 

ainda exigem a mastectomia, uma cirurgia mutiladora que pode ter como consequência 

problemas físicos e psicológicos. A resposta à mutilação é individual e pode estar 

relacionada a fatores como idade, autoadmiração, estado emocional e situação 

socioeconômica. Como em qualquer mutilação, a mastectomia requer, além dos cuidados 

próprios da cirurgia, apoio emocional, objetivando uma melhor compreensão, interação, 

adaptação e aceitação da autoimagem48. 

A mastectomia é uma intervenção temida e que interfere no estado físico, 

emocional e social, resultando na mutilação de uma região do corpo que desperta libido e 

desejo sexual. Esse processo interfere na sexualidade, na autoimagem e na estética 

feminina hoje em dia muito valorizada e ressaltada. Além dessa dimensão, que simboliza a 

sexualidade, as mamas ainda são relacionadas a uma importante função, pois, ao 

produzirem o leite, representam o sustento nos primeiros meses de vida de qualquer ser 

humano49. 

Portanto, o tratamento do câncer de mama deve ser realizado por uma equipe 

multidisciplinar, sendo abordado de forma integral e em conjunto, para fornecer melhores 

subsídios de recuperação a paciente50. 

Na atenção a mulher mastectomizada é necessário o envolvimento da rede de apoio 

social e da equipe multidisciplinar. Os diversos olhares para uma mesma problemática 

abordará esta mulher de forma integral, ajudando-a no enfrentamento desde o diagnóstico, 

tratamento, alta e até a pós alta14. 

Desta forma, o enfermeiro exerce importante função neste processo, assumindo o 

papel de apoio e de promoção de esforços na busca de uma melhor adaptação da mulher a 

sua nova situação. Diante disso, cabe ainda ressaltar, que não apenas a equipe de 

enfermagem, mas toda a equipe multidisciplinar que trabalha com pacientes com câncer de 

mama, tem um papel fundamental e cada vez mais necessário não só no acompanhamento 

pré-operatório, mas também no trans e pós-operatório, bem como na preparação para a 

alta. Isto deve ocorrer uma vez que as pacientes afetadas por esta enfermidade precisam ser 

orientadas juntamente com seus familiares, para que tenham uma compreensão clara dos 

objetivos do tratamento e suas consequências51. 



 

37 
 

O período pós-operatório ocorre o alívio de ter sobrevivido à cirurgia e a esperança 

de estar curada. Mas também há o medo do retorno da doença, o medo de enfrentar a dor e 

os curativos, o medo de enfrentar a possibilidade permanente de um corpo mutilado e, 

ainda, preocupações com a feminilidade e com as reações do companheiro frente à 

mastectomia. Segue-se, então, o período pós-operatório, durante o qual pode ocorrer a 

depressão, a ansiedade e a diminuição da auto-estima, coexistentes com sentimentos de 

fortalecimento pessoal e esperança52. Dessa forma, fica clara a necessidade de intervenções 

de enfermagem que auxiliem as pessoas no enfrentamento da doença e suas consequências, 

visando a reabilitação e a melhoria da qualidade de vida. 

Tanto a equipe multidisciplinar quanto as próprias mulheres, admitiram em um 

estudo que a participação delas e dos familiares no tratamento proporciona motivação para 

o autocuidado e em muito contribui para o êxito da reabilitação53. 

Cabe ressaltar a necessidade de informações para mulheres mastectomizadas no pré 

e pós-operatório para que tais informações subsidiem o planejamento da assistência de 

enfermagem. Estudo sobre o tema, encontrou mulheres mergulhadas em turbilhões de 

sentimentos, dúvidas e questões pendentes. Percebendo que para assisti-las é preciso 

sensibilidade, capacidade de ouvir, de ver o invisível aos olhos e deixar que elas expressem 

seus sentimentos 11 . 

Assim, ressaltamos a importância do papel do enfermeiro dentro da equipe 

multidisciplinar com orientações para a inserção da cliente no processo decisório de seu 

tratamento, pois ela tem o direito de decidir, opinar e saber como vai cuidar de seu corpo. 

 De acordo com estudo a ocupação da mulher com câncer de mama ainda tem a 

grande predominância de atividades domésticas8.  

Tal fato traz a visão utilitarista do corpo, onde o mesmo é percebido como um 

instrumento para a maternidade, trabalho e manutenção da subsistência, sendo o adoecer 

sinônimo de fraqueza, de incapacidade de auto-sustentação.  

Trabalhar no resgate da saúde desta mulher, vai além da cura da enfermidade, pois 

envolve questões físicas, psicológicas, sociais e emocionais. Neste contexto é importante 

que o profissional de saúde desenvolva uma relação de confiança e estímulo para que elas 

possam expressar o que realmente lhes preocupa. 
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Ações educativas para o cuidado pós-mastectomia 

 

O preparo para o autocuidado e a promoção da saúde vai além de meras 

informações sobre como controlar uma condição crônica de saúde. Por isso, no que se 

refere à responsabilidade para a criação de ações para o cuidado, a instauração de um 

processo de conhecimento faz-se necessária para o desenvolvimento de um trabalho 

educativo com as pessoas envolvidas na busca da qualidade de vida. 54 Em se tratando de 

saúde, em especial de mulheres mastectomizadas, o processo educativo é muito mais do 

que o simples ato de ensinar. O paciente é peça chave no processo de cuidado. 

A mulher submetida à mastectomia passa por um período de forte estresse 

emocional, associado a isso, soma-se o déficit de conhecimento relacionado ao 

autocuidado, principalmente em relação ao cuidado com o sistema de drenagem, cuidados 

com a ferida operatória, movimentação e cuidados com o braço homolateral a cirurgia, que 

pode propiciar a ocorrência de complicações pós-cirúrgicas. Dessa forma se faz necessária 

a atuação do enfermeiro durante esta fase, a fim de minimizar as complicações da cirurgia, 

devendo a mulher ser informada a respeito dos cuidados indispensáveis após a intervenção 

cirúrgica a seguir e se tornar agente ativa no seu processo de reabilitação.55 

Perante esse contexto, após a mastectomia, em virtude da mulher receber alta 

precoce atualmente, é necessário que os cuidados pós-operatórios sejam orientados de 

forma adequada e efetiva, ainda durante a hospitalização, estendendo-se ao período pós-

operatório mediato e tardio, reduzindo, consequentemente, o risco de complicações.8 

Assim, é necessário um acompanhamento intensivo a mulher, no pós-operatório de 

mastectomia, haja vista que este é um procedimento traumatizante, capaz de originar 

repercussões físicas, representadas por complicações e intercorrências cirúrgicas, aliadas às 

repercussões psicológicas, as quais poderão provocar mudanças no cotidiano dessa mulher.  

O enfermeiro atua junto à mulher mastectomizada de diversas maneiras, seja 

através da realização de procedimentos técnicos a nível hospitalar ou ambulatorial, ou na 

orientação do processo de tratamento preparando-as para o autocuidado, realizando 

educação em saúde.  

O enfermeiro enquanto profissional de saúde é privilegiado com uma condição 

ímpar, para implementar programas educativos na assistência à saúde da mulher devido ao 

seu indiscutível papel de educador em saúde, previsto na Lei 7.498/86.56  
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Além disso, o enfermeiro desempenha importante papel como educador em saúde, 

pois trabalha junto ao paciente continuamente, identificando problemas e buscando 

soluções, em todo o seu processo de adoecimento, seja a nível ambulatorial ou de 

internação.  

Para cumprir o papel de educador, fornecendo orientações à mulher 

mastectomizada, o enfermeiro deve utilizar seus conhecimentos e habilidades de forma a 

promover uma assistência sistematizada e humanizada, buscando o desenvolvimento de 

estratégias que visem o autocuidado e à recuperação mais rápida da cliente. A educação em 

saúde é importante, pois permite a mulher adquirir conhecimentos que assegurem um pós-

operatório com um risco menor de intercorrências.46,54   

Estudos ressaltam a importância da atuação da enfermagem junto à mulher 

submetida à mastectomia. Cabe à enfermagem desenvolver ações de educação em saúde 

visando favorecer uma melhor adaptação ao tratamento e promover o bem estar desta 

mulher. Como esta equipe possui maior contato com as mulheres, a mesma deve 

demonstrar conhecimento e experiência no desenvolvimento de atividades técnicas e na 

prestação de informações e educação com pacientes e familiares a fim de que o cuidado 

aconteça na sua plenitude.57 

Para ilustrar a relevância da temática, pode-se citar um estudo em que é destacada a 

importância e a necessidade de um acompanhamento de enfermagem mais efetivo à 

portadora de câncer de mama durante toda a trajetória da sua enfermidade, incluindo 

orientações sobre a cirurgia, mudanças na vida pessoal e familiar, contribuindo, assim, para 

a readaptação mais rápida. 58 

A mulher a ser submetida à mastectomia deve receber orientações e informações 

sobre as diferentes etapas de recuperação, como será realizada a cirurgia, cuidados após a 

cirurgia, cuidados com o braço homolateral, exercícios que recuperem a capacidade 

funcional do braço e ombro, além de informações sobre outros tratamentos como 

quimioterapia, radioterapia e terapia hormonal11. 

Dessa forma, promover a adaptação e o enfrentamento da mulher envolve sanar 

dúvidas e abordar preocupações sobre as opções de tratamento que podem suceder a 

cirurgia. É importante focalizar a mulher para a recuperação da cirurgia, ao abordar suas 

preocupações e ao responder seus questionamentos, auxiliando-a no seu enfrentamento 

durante a recuperação.  



 

40 
 

Diante do exposto, evidencia-se a importância do acompanhamento do enfermeiro 

no decorrer do tratamento oncológico, na busca da qualidade de vida da mulher e na 

minimização das alterações físicas e psicológicas, bem como prevenção de complicações 

cirúrgicas, visando sua melhor readaptação no meio social. A atuação eficaz do enfermeiro 

proporciona o esclarecimento de dúvidas a respeito da doença e da cirurgia, possibilita a 

adoção de cuidados favoráveis à recuperação mais rápida da mulher e sua reabilitação após 

a mastectomia.  

 

Histórico, conceitos e características dos grupos 

 

Para compreender a aplicação dos grupos na área da saúde é necessário que se 

compreenda primeiramente o significado de grupo, que é: um conjunto de pessoas ou de 

objetos reunidos num mesmo lugar. / Conjunto de pessoas que apresentam o mesmo 

comportamento e a mesma atitude, e com um objetivo comum que condiciona a coesão de 

seus membros: um grupo político; um grupo de trabalho; psicologia de grupo.59 

Zimerman60compreende grupo como uma entidade nova, com especificidades e 

mecanismos próprios, e não apenas uma aglomeração de indivíduos. No grupo, todos os 

integrantes estão reunidos em torno de um objetivo comum. Então, ele é uma unidade que 

se comporta como uma totalidade formada por diferentes unidades, não perdendo sua 

própria identidade.  

A associação dos grupos terapêuticos com a área da saúde é íntima e observada 

desde os primórdios da civilização. Sua origem remota vem desde a antiga Mesopotâmia, 

com a prática de reunir pacientes em praças públicas para que discutissem sobre suas 

doenças. Na Grécia, as táticas grupais eram utilizadas para enfrentar as doenças, 

aglomerando-se os doentes em hospitais. Avançando para a Idade Média as hospedarias ou 

hospitais, que reuniam grupos de doentes, foram se modificando até formar os hospitais 

que conhecemos atualmente, nos quais os doentes convivem uns com os outros e são 

assistidos por uma equipe, o que pode funcionar terapeuticamente61. 

Atribui-se o início da psicoterapia grupal ao trabalho desenvolvido por Pratt, em 

1905. Esse tisiologista americano utilizava técnicas sugestivas denominadas "terapias 

exortivas paternais" em pacientes somáticos e não psiconeuróticos, nas quais abordava 
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vários aspectos da enfermidade. Dessa forma, utilizava as emoções coletivas seguindo uma 

finalidade terapêutica, porém sem compreendê-las61.  

No início da década de 1930, Kurt Lewin criou o movimento da Dinâmica de 

Grupo, que é definida como: um campo de estudo e pesquisa dedicado ao desenvolvimento 

do conhecimento sobre a natureza dos grupos e da vida coletiva, as leis de seu 

desenvolvimento e as suas inter-relações com os indivíduos que o compõem, com outros 

grupos e com as instituições mais amplas61. 

Embora seu trabalho tenha se dado principalmente fora da área da psicanálise (com 

o foco no contexto educacional, lidando com indústrias, aprendizado, treinamento), deu 

grandes contribuições à psicologia social com a disseminação de suas descobertas a partir 

de vivências próprias em grupos que tinham como objetivo aprender as habilidades para se 

trabalhar em grupos, diferenciando, assim, o seu trabalho do que era comum na época que 

era a utilização dos grupos com finalidades puramente terapêuticas61;62.  

No fim da década de 1940, Bion em seus trabalhos, dissertou sobre as "fases" que 

os grupos atravessam durante o seu crescimento. Realizou experiências em grupo, com 

caráter transitório e experimental, dos quais chegou aos conceitos básicos, que pretendem 

escrever a atividade inconsciente dos grupos humanos 61.  

De acordo com o autor supracitado, no primeiro momento há uma dependência 

total do grupo na figura do líder ou condutor, que é visto como um salvador, havendo uma 

passividade e espera que o líder faça tudo pelo grupo. Depois há o momento de luta e fuga, 

no qual o grupo deixa de idealizar e depender do líder, vendo-o como uma ameaça, lutando 

contra a tarefa a ser realizada e/ou se distanciando ou desistindo da mesma. 

Posteriormente, chega à fase do acasalamento, na qual há uma crença geral de que os 

problemas do grupo serão resolvidos futuramente por uma pessoa que ainda não nasceu, 

existindo a esperança do aparecimento de um salvador.  

Ainda no fim da década de 1940, Foulkes é considerado o verdadeiro fundador da 

psicoterapia analítica grupal, ao instituir o método psicanalítico mais eficiente para lidar 

com os grupos humanos. Seus trabalhos descrevem os papéis típicos representados em um 

grupo, sendo eles: bode expiatório (aquele que assume a culpa), estrangeiro (o novo que 

entra no grupo, que ao mesmo tempo é atacado ou esperado e idealizado) e o historiador 

(que é aquele visto como a memória viva do grupo, ou seja, aquele que cataloga o 

desenvolvimento do grupo) 61.  
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A comunicação é de suma importância para o desenvolvimento de um grupo, visto 

que como um ser social e para viver em sociedade, o ser humano utiliza-se dessa 

ferramenta importante, que é considerada um aspecto fundamental na dinâmica do campo 

grupal 60.  

Ao estudar as relações dos fenômenos grupais, Foulkes relata que o grupo mantém 

certa relação de equilíbrio que tende a ser apropriada ao mesmo e que é mantida por uma 

rede de relações fundamentada na comunicação que influencia no processo decisório do 

grupo e suas percepções 61.  

Assim, "a comunicação é um processo que considera as redes de comunicação do 

grupo, contendo possibilidades e entraves, envolvendo também o conflito e a necessidade 

de trabalhar sobre ele" 63  

Isto é corroborado por Mello Filho61, que em sua fala ressalta que "embora o grupo 

como um todo forme sua rede própria de comunicação, este processo encontra especiais 

dificuldades quando o choque das diversas redes dificulta o surgir de uma vivência grupal 

mais harmônica".  

Revela ainda, que para Foulkes: o grupo pode ser comparado a uma sala de 

espelhos, onde o indivíduo entra em contato com a sua imagem social, psicológica e 

corporal, obtendo assim uma imagem pessoal de si próprio não grosseiramente afastada da 

avaliação externa objetiva. Torna-se possível descobrir sua identidade real ligadas às 

identidades passadas.  

A comunicação é considerada um processo vital para o desenvolvimento do grupo, 

e esta leva a aprendizagem, que vai além de mera incorporação de informações, 

pressupondo o desenvolvimento da capacidade de criar alternativas estando inter-

relacionada com a comunicação. Assim, o grupo precisa compreender seus obstáculos à 

comunicação para analisar os obstáculos à aprendizagem63. 

Convém considerar que a comunicação existente nos grupos pode ser verbal e não 

verbal, sendo de suma importância a observação atenta destes tipos de comunicação no 

grupo. 

Considerando que na maioria dos grupos a que nos referimos funcionam a nível 

verbal, é importante observar na comunicação, quais são os temas eleitos como prioritários 

para o grupo. Vale ressaltar ainda a importância da expressão não verbal presente em 
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qualquer comunicação, uma vez que oferece parâmetros para a compreensão do conteúdo 

intencional explícito e implícito62. 

Ao se trabalhar com grupos, é importante atentar para o fato de que existe uma 

ampla variedade de grupos, sendo fundamental conhecê-los para se fazer o planejamento 

adequado do trabalho considerando a característica do grupo escolhido, com suas 

possibilidades de limites.  

Em sua obra, Munari e Rodrigues62descrevem as características dos diversos 

grupos:  

• Quanto aos objetivos, um grupo pode: oferecer suporte, ajudando pessoas durante 

períodos de adaptações a mudanças, tratamentos e novas situações, caracterizando um 

grupo de auto-ajuda; realizar tarefas, como o próprio nome diz, ajudando o paciente a 

realizar desde as tarefas mais simples até a mais complexas, levando ao aprendizado; 

socializar, ajudando pessoas que, por algum motivo interromperam seus vínculos sociais, 

oferecendo ao indivíduo possibilidades para sua satisfação interpessoal; aprender 

mudanças de comportamento, ajudando pessoas a alterarem ou procurarem 

comportamentos mais saudáveis, caracterizando os grupos educativos ou de informação; 

treinar relações humanas, objetivando melhorar as relações de trabalho de seus 

participantes buscando a melhoria nos relacionamentos interpessoais; oferecer psicoterapia 

ou mudança de comportamento, quando trabalhados por psicoterapeutas. 

• Tipo de participante: pode ter grupos homogêneos ou heterogêneos quanto à 

patologia, idade, sexo e outras variáveis.  

• Nível de prevenção: fator ligado ao tipo de paciente participante do grupo e seu 

estágio de desenvolvimento de determinada patologia. Pode ser de prevenção primária, 

secundária ou terciária.  

• Grau de estrutura: depende do tipo de funcionamento e estrutura interna do 

grupo, explicitados pelo coordenador, como por exemplo, a agenda fechada ou aberta que 

pode definir um grupo como pouco ou muito estruturado.  

• Orientação teórica: a orientação teórica utilizada pelo líder para a condução do 

grupo irá definir o seu funcionamento , ou seja, o grupo pode ser voltado para a conclusão 

de tarefas ou aprendizado de novos conhecimentos ou comportamento.  

• Variáveis físicas: relativo à adequação das condições físicas do ambiente onde 

será realizado o grupo de forma a possibilitar o seu melhor desenvolvimento. Aqui estão 
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associados fatores como tempo de duração, local das reuniões, número de participantes e 

coordenadores, número de sessões que serão realizadas.  

Além disso, é importante lembrar os fatores que podem influenciar o 

desenvolvimento do grupo, que são chamados de "fatores curativos". Tais fatores podem 

estar ou não presentes em toda a vida do grupo, e cabe ao enfermeiro identificá-los visto 

que eles "constituem a base substancial para a atribuição de valores terapêuticos dentro dos 

grupos de cuidados de saúde"62. Esses fatores curativos são: instilação de esperança, 

universalidade, oferecimento de informações, altruísmo, reedição corretiva do grupo 

primário familiar, desenvolvimento de técnicas de socialização, imitação de 

comportamentos, aprendizado pessoal, coesão grupal, catarse e fatores existenciais.  

Dos fatores citados acima, a coesão grupal e a catarse são os mais discutidos.  

A coesão grupal não é somente uma variável do processo, mas uma condição 

essencial para o funcionamento terapêutico e para avaliação da maioria dos tipos de grupo, 

pois funciona como um vínculo análogo estabelecido na terapia individual. A coesão do 

grupo congrega o vínculo de cada participante com o coordenador, dos membros entre si e 

do grupo como um todo. O mais importante nesse processo é a manutenção das forças que 

mantêm as características do grupo, com suas facilidades e dificuldades, dos seus valores, 

compromissos, confiança e vínculo interligando os membros do grupo e seu coordenador 62 

Já a catarse, é a "expressão das emoções ligada a outros processos do grupo, 

particularmente com a universalidade e a coesão. Sozinha, raramente produz mudança 

duradoura para o paciente, embora promova uma sensação de alívio". 64 

 

Grupos Terapêuticos (psicoterápicos e Grupos operativos) 

 

A essência dos fenômenos grupais é a mesma em qualquer tipo de grupo. Diante 

disso, pressupõe-se que o que determina as diferenças entre os vários grupos existentes é a 

finalidade para qual foram criados.  

De maneira prática, os grupos terapêuticos são divididos em dois grandes grupos: 

Psicoterápicos e Grupos Operativos, embora não haja um protocolo de classificação geral 

dos grupos60. 

Os grupos psicoterápicos trabalham a interpretação de sentimentos e ansiedades do 

indivíduo, visando à mudança de comportamento do mesmo65. Estes podem ser 
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subdivididos em quatro linhas de trabalho, sendo elas: corrente psicodramática, teoria 

sistêmica, cognitivo-comportamental e corrente psicanalista 60.  

Pichon-Rivière66, na década de 1940, trouxe o conceito de grupos operativos. Neste 

conceito, o grupo é caracterizado por um conjunto de pessoas unidas no tempo e espaço e 

que através de sua mútua representação interna se propõem implícita ou explicitamente a 

realizar uma tarefa, interatuando em uma rede de papéis e estabelecendo vínculos entre si.  

Neste modelo o grupo se une em torno de uma tarefa, compreendida 

conscientemente, mas que também provoca uma dimensão afetiva, em nível inconsciente, 

no grupo. Os objetivos conscientes do grupo delimitam sua tarefa externa, porém também 

existe uma tarefa interna que se trata dos processos vividos, consciente ou 

inconscientemente, que podem dificultar ou mesmo impedir a realização da tarefa externa63 

O grupo operativo se caracteriza por estar centrado em uma tarefa que pode ser o 

aprendizado, a cura, o diagnóstico de dificuldades, entre outras 60;65. Salienta-se que a 

tarefa dependerá do campo operativo do grupo.  

No processo do grupo, há três momentos distintos: a pré-tarefa, a tarefa e o 

projeto:63 

A pré-tarefa é o momento em que predominam mecanismos de dissociação, com 

finalidade de defender os sentimentos de culpa e ambivalência, a situação depressiva 

básica, as dificuldades de tolerância, a frustração e a postergação. A tarefa é o momento 

em que se rompe a estereotipia e se elabora a pré-tarefa, avançando na elaboração do seu 

objetivo. Nesse momento alcança-se maior operatividade e criatividade, podendo-se 

sistematizar objetivos e realizar tarefas propostas e/ou novas. No momento do projeto, uma 

vez alcançado um nível de operatividade, o grupo pode se planejar.  

Por esta razão, os grupos operativos, que visam "operar" em uma dada tarefa 

podendo ou não haver uma finalidade psicoterápica. Quando não possuem tal finalidade, 

são divididos em quatro campos: ensino-aprendizagem (onde o essencial é aprender a 

aprender e o mais importante é formar cabeças e não encher mentes), institucionais (como 

o próprio nome diz, atuam em instituições e se destinam a aumentar a produção de uma 

empresa, investindo no pessoal), comunitários (consistem em programas voltados para a 

promoção da saúde mental em comunidades) e os grupos terapêuticos (que visam 

fundamentalmente uma melhoria em uma situação de patologia dos indivíduos, seja na 

saúde orgânica, ou no psiquismo, ou, ainda, em ambos ao mesmo tempo)65;60.  
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A dinâmica de grupos operativos consiste numa técnica de trabalho coletivo, cujo 

objetivo é promover o processo de aprendizagem. A existência de um mesmo objetivo 

supõe a necessidade de que os membros de um grupo realizem um trabalho ou tarefa em 

comum, a fim de alcançá-lo. Assim, no contexto dos grupos operativos, operar significa 

criar condições para que os integrantes promovam uma modificação criativa e uma 

adaptação ativa à realidade, o que significa compreender o grupo como instrumento de 

aprendizagem.  

Dessa forma, a grande importância aos vínculos sociais que são a base para os 

processos de comunicação e aprendizagem, considerando o ser humano como um sujeito 

essencialmente social. Portanto, o grupo se comporta como uma rede de relações com base 

em vínculos entre cada componente e todo o grupo, e vínculos interpessoais entre cada 

participante 63.  

 

Grupos de Enfermagem e com mulheres mastectomizadas 

 

A trajetória dos profissionais de enfermagem é repleta pela utilização de atividades 

grupais seja no ensino-aprendizagem ou na área assistencial.  

Por natureza, o enfermeiro é um profissional que desenvolve seu trabalho em 

grupo. A literatura destaca o atendimento em grupo realizado pela enfermagem na saúde 

pública desde a década de 1970, utilizando esta modalidade na assistência a gestantes, 

evoluindo nos anos posteriores ao atendimento de uma vasta clientela62.  

Apesar disso, pouca atenção tem sido dispensada a este assunto, principalmente no 

que tange ao preparo do profissional para aplicar seus conhecimentos e realizar 

intervenções através de grupos.  

Observa-se, ainda, que durante a sua formação universitária, apesar de participar de 

vários grupos, este profissional não possui base teórica em seu currículo acadêmico que o 

capacite para o trabalho com grupos, fazendo com que o mesmo trabalhe de forma 

empírica quando se depara com a necessidade de utilizar essa ferramenta com uma dada 

população.  

Cabe ressaltar, que os enfermeiros têm poucas oportunidades de conhecer aspectos 

teórico-vivenciais sobre o trabalho grupal. Por outro lado, alguns revelam experiências 

muito ricas desenvolvidas durante anos na prática desse tipo de abordagem de trabalho.62  
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Em um estudo realizado com enfermeiros pontua que as fontes de aprendizagem 

informais é que, na maioria das vezes, ·baseiam o conhecimento necessário para o trabalho 

com grupos. Porém, o enfermeiro busca conhecer teoricamente aquilo que vivencia na 

prática procurando estudar e, apesar das limitações da fundamentação teórica, a 

profissional parte do empírico buscando acertar62. 

Pode utilizar diversas técnicas ou teorias das escolas de psicoterapia de grupo, 

sendo necessário um terapeuta profissional para exercer essa atividade65. Porém, os 

mesmos autores revelam que apesar de haver a necessidade da presença de um profissional 

psicoterapeuta que atue no grupo para que o mesmo seja considerado terapêutico do ponto 

de vista da psicologia médica, os grupos trabalhados pela enfermagem podem ser 

considerados terapêuticos entendendo-se terapêutica pela sua origem da palavra, que 

significa cuidar, assistir, servir, empregando-se, assim, esse termo aos benefícios 

estabelecidos por esses grupos na diminuição da ansiedade alcançada.  

A organização de grupos como modalidade de atenção à população é cada vez mais 

utilizada nos serviços de saúde, principalmente a partir da década de 1970 quando os 

grupos operativos ganharam atenção dos profissionais de saúde devido ao seu alto 

potencial de aplicabilidade e de sistematização para o processo grupal visto que, em geral, 

esses grupos têm critérios organizadores como tipo de doença, idade entre outros. Além 

disso, possuem a vantagem de otimizar o trabalho devido à diminuição do número de 

consultas individuais, o paciente participa ativamente do processo educativo e há maior 

envolvimento dos profissionais de saúde com o paciente. 63 

As finalidades da atividade grupal realizada pela enfermagem podem ser 

educativas, de suporte, de reflexão ou uma união de todas 65.  

Em oncologia, um grupo operativo de enfermagem tem a finalidade de fornecer um 

espaço no qual aconteça a interação entre profissionais de saúde com pacientes e 

acompanhantes, esclarecendo dúvidas e questões pertinentes, com o objetivo de dar 

suporte para a conscientização do papel do paciente no processo de doença, tornando-o 

agente do seu próprio tratamento e, assim, preservando a sua autonomia para o 

autocuidado.   

Entre os grupos operativos de enfermagem realizados na oncologia, aqueles 

destinados às mulheres mastectomizadas são bem conhecidos e fontes de muitos trabalhos. 

Como exemplo tem-se o REMA (Núcleo de Ensino, Assistência e pesquisa na Reabilitação 
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de Mastectomizadas), criado em 1989 e vinculado ao Departamento de Enfermagem 

Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem, na Universidade de São 

Paulo, o GEPAM (Grupo de Ensino, Pesquisa, Auto-Ajuda e Assistência à Mulher 

Mastectomizada), que está associado à Universidade Federal do Ceará desde 1998, entre 

outros.  

Os grupos realizados com mulheres com câncer de mama são conhecidos e cada 

vez mais utilizados, principalmente os chamados grupos de apoio.  

A utilização de grupos, visando o apoio psicossocial a mulheres com câncer 

desenvolveu-se com o intuito de informar pacientes sobre diagnósticos terminais e tratar de 

assuntos como a qualidade de vida e as necessidades psicossociais dos pacientes no 

planejamento do tratamento. 67 

Estudo com 30 mulheres mastectomizadas, pertencentes a seis grupos de apoio da 

cidade de Fortaleza, concluiu que a participação no grupo proporcionava bem-estar e 

cuidado diferenciado, pois foi considerada uma forma de conhecer, aceitar e compreender 

a doença e cura, facilitando a socialização das ideias68 e desenvolvimento de habilidades 

para o autocuidado.9 

Promove ainda um ambiente que favorece o oferecimento de suporte social, 

compartilhamento de sentimentos, desenvolvimento de habilidades para enfrentamento de 

situações difíceis, educação em saúde, informação e discussão de questões existenciais.9 

Os grupos dos quais participam as mulheres matectomizadas são vistos como uma 

forma de compartilhar temores e sentimentos, facilitando o enfrentamento da doença de 

cada uma, tornando a sua participação nos grupos de apoio como uma das principais 

estratégias de enfrentamento da doença, uma vez que promove a sua auto-estima e 

contribui para a sua qualidade de vida67.  

Estes grupos de apoio propõem uma série de fatores motivadores para a adesão a 

um programa de reabilitação, e o enfermeiro exerce um importante papel junto à mulher, 

não somente na execução de orientação dos cuidados pós-operatórios, a curto e longo 

prazo, como também na articulação de diversos serviços destinados ao atendimento dessas 

mulheres. Além disso, a informação fornecida pelo enfermeiro facilita e/ou possibilita a 

recuperação física, emocional e social da mulher, preparado-a para o autocuidado, 

auxiliando-a e seus familiares a identificar e mobilizar fontes de ajuda para resolução de 



 

49 
 

problemas, mostrando que as orientações de enfermagem são importantes para adesão ao 

programa de reabilitação.67  

Um estudo revelou, que as preocupações mais frequentes apresentadas pelas 

mulheres no pós-operatório de mastectomia eram relativas ao pós-operatório imediato, 

como a presença de incisão, curativo e dreno. 11 

É importante lembrar que após a realização da mastectomia podem surgir 

intercorrências e complicações pós-operatórias que são peculiares a esse tipo de 

procedimento, uma vez que há a manipulação da mama e também dos linfonodos 

circunvizinhos. 

Observa-se ainda, que com a instituição da alta precoce que visa contribuir para a 

diminuição do risco de infecção hospitalar e dos custos de internação, além de reintegrar 

mais rapidamente a paciente à família e ao trabalho, muitas pacientes recebem alta antes de 

retirarem o sistema de drenagem contínuo. Tal fato faz necessária a orientação no que se 

refere aos cuidados pós-operatórios para que a paciente possa, de forma segura, assumir a 

responsabilidade do seu autocuidado46. 

A mulher submetida à mastectomia deve receber informações a respeito dos 

cuidados após a cirurgia, orientações sobre as diferentes fases de recuperação, entre outros. 

Para isso se faz necessário prestar informações com uma linguagem acessível ao seu 

entendimento, com clareza e por· meio de feedback 11.  

Desta forma, a enfermagem assume papel imprescindível no desenvolvimento de 

ações educativas que ajudem as pacientes e seus cuidadores a adquirirem conhecimentos e 

habilidades sobre os diversos aspectos de seu autocuidado, de modo a alcançar a sua 

reabilitação.46 
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA 

 

Tipo de estudo 

 

         Trata-se de um estudo descritivo exploratório de abordagem qualitativa. A pesquisa 

qualitativa é descrita como aquela que trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 

de variáveis. O objeto da pesquisa qualitativa dificilmente pode ser traduzido em números 

e indicadores quantitativos 69. 

O estudo descritivo, objetiva retratar e descrever a situação estudada sendo de 

grande valor para a enfermagem, por possibilitar a ela a análise de fenômenos, sua 

descrição e observação70. Este tipo de estudo caracteriza-se por explicar minuciosamente 

as variáveis estudadas, utilizando os resultados encontrados para demonstrar as práticas 

vigentes. 

          O estudo exploratório é indicado quando se tem a necessidade de explorar uma 

situação desconhecida, da qual se necessita ter mais informações71.      

 

Cenário  

 

O cenário foi o Hospital do Câncer III (HCIII), uma das unidades do Instituto 

Nacional de Câncer, que atende diariamente uma clientela predominantemente feminina, 

diagnosticando e tratando pessoas portadoras de câncer de mama. 

A área construída é composta de um prédio de nove andares, interligado a um 

prédio de dois andares, um monobloco, construído para oferecer serviços de radioterapia e 

um prédio anexo onde funciona o atendimento em caso de emergências. 

O prédio principal apresenta dois andares para internação, com um total de 

cinquenta e dois leitos, vinte e seis para cada andar, 5° andar destinado a pacientes da 

oncologia clínica e 6° andar destinado a pacientes cirúrgicos. Apresenta também um andar 

para serviços administrativos e um andar para serviços de exames (radiologia e 

laboratório). No prédio de dois andares, interligado ao prédio principal, o primeiro andar é 

composto de uma recepção, sala para matrícula, sala de curativos, triagem e salas de 
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consulta da psicologia, serviço social e nutrição. No segundo andar, está localizado o 

ambulatório com vinte e dois consultórios médicos, distribuídos para internação, 

mastologia, oncologia clínica, clínica médica, plástica e anestesia.  

            Relativo aos recursos humanos, são divididos em profissionais da área 

administrativa(administrador e auxiliar administrativos), de firmas terceirizadas 

(recepcionistas, manutenção em geral, segurança) e da área de assistência (médicos, 

enfermeiros, psicólogas,fisioterapeutas, nutricionistas e assistente sociais). 

           O acesso da cliente à unidade oncológica é por meio da oferta do Sistema de 

Regulação (SISREG), e ocorre diariamente de segunda à sexta-feira. A cliente é atendida 

em conjunto em uma consulta (chamada de célula), que conta com a presença de um 

médico mastologista e um oncologista para avaliação do caso. Se há suspeita de 

malignidade ela é matriculada na Instituição, encaminhada para exames complementares 

que são realizados no mesmo dia. Na confirmação de malignidade, é encaminhada para a 

deliberação cirúrgica (no caso de tumores operáveis) ou para oncologia clínica (no caso de 

tumores inoperáveis). 

A cliente que vai se submeter a cirurgia tem seu primeiro dia de internação na 

véspera da cirurgia, no segundo dia acontece o ato cirúrgico e no terceiro dia a alta 

hospitalar. 

A partir da matrícula na unidade oncológica, a cliente passa a fazer parte de um 

fluxo no qual inúmeras vezes terá contato com o enfermeiro. Assim, estará com o 

enfermeiro no Grupo de orientação pré-operatória; na consulta de enfermagem na 

internação; no Grupo de orientação da internação cirúrgica; no Grupo de orientação na 

alta; no grupo Pro - Mama; na consulta de enfermagem na sala de curativos; na consulta de 

enfermagem de primeira vez na quimioterapia; na consulta de enfermagem na pesquisa 

clínica; e na consulta de enfermagem pré-radioterapia. Dentre as diversas atribuições do 

enfermeiro na unidade oncológica, portanto, destacam-se a atividade de consulta de 

enfermagem e de orientação à clientela e seus familiares. 

            O grupo de orientação para alta ocorre no pós-operatório no dia da alta, é 

desenvolvido com mulheres mastectomizadas, com o objetivo de orientá-las para o 

autocuidado com o dreno, ferida operatória e cuidados com o braço homolateral da 

cirurgia, devido ao esvaziamento axilar. Um acompanhante também é convidado a 

participar. 
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            É realizado por um enfermeiro, ocorre de terça a sábado, tem início às treze horas e 

trinta minutos, tendo duração aproximada de uma hora, o local de realização é a sala de 

lazer da unidade de internação cirúrgica do sexto andar. 

 Durante o grupo ocorre a distribuição de folheto informativo, apresentação com 

explanação oral, é realizado ainda demonstração com manipulação de um dreno, alertando 

para as possíveis complicações que necessitam retorno ao hospital, recomendações para 

utilizar nas rotinas domésticas e estímulo ao retorno de suas atividades do cotidiano. 

  

Participantes da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa foram 20 mulheres após mastectomia que participaram 

do grupo de orientação para alta do Hospital do Câncer III. O número de mulheres 

participantes do estudo obedeceu ao critério de saturação teórica das informações 

qualitativas, ou seja, foi obtido obedecendo ao critério de saturação de dados.72 Com o 

intuito de garantir o anonimato foram identificadas com a letra E (de entrevista) e o 

número correspondente à entrevista.  

 

- Critério de inclusão 

 

-Mulheres submetidas à mastectomia em uso de sistema de drenagem que participaram do 

grupo de orientação para alta. 

 

- Critério de exclusão 

 

- Mulheres que fizeram cirurgia reparadora. 

- Mulheres com algum déficit cognitivo que impeça a participação.  

 

Técnicas de coletas de dados 

 

As mulheres que participaram do estudo foram abordadas inicialmente no dia da 

alta pela manhã, quando foi realizada uma explicação do estudo e solicitada a sua 

colaboração no sétimo dia após ter participado do grupo de orientação para alta, ou seja, no 
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seu primeiro retorno ao hospital após a cirurgia, na sala de curativo, onde é atendida por 

um enfermeiro que dará seguimento ao seu pós-operatório, avaliando ferida cirúrgica, 

possível retirada do dreno e complicações. Solicitamos que chegassem 30 minutos antes do 

horário agendado para o seu atendimento, desta forma otimizando a coleta de dados desta 

pesquisa. Foi entregue o termo de consentimento livre e esclarecido e obtenção da 

assinatura do mesmo.  

A Coleta de dados foi por meio de entrevista semi-estruturada e observação simples 

de campo. A entrevista semi-estruturada foi gravada por meio de fita cassete, esta foi 

realizada a partir de um roteiro, que contemplava caracterização dos participantes, e 

perguntas relacionadas ao tema de estudo a fim de obter dados que possibilitaram 

responder aos objetivos traçados relativos aos conhecimentos apreendidos pelas mulheres 

mastectomizadas após participação no grupo de orientação para alta e suas demandas para 

o cuidado domiciliar (APÊNDICE B).  

A entrevista semi-estruturada é conceituada como uma conversa efetuada face a 

face entre o informante e o pesquisador, visando colher dados fidedignos através de uma 

conversação dirigida ou livre e orientado com o propósito de buscar informações 

significativas para o tema abordado no estudo73. 

       Com o objetivo de conhecer o processo de educação em saúde no grupo de orientação 

para alta foi realizada observação simples com registro em diário de campo durante a 

realização do grupo de orientação para alta de mulheres mastectomizadas, através de um 

roteiro (APÊNDICE A) como instrumento para uma melhor análise dos dados. Neste tipo 

de observação, o investigador atua apenas como expectador atento, sem fazer parte do 

contexto. Além disso, a coleta de dados por observação é seguida de um processo de 

análise e interpretação dos dados, o que lhe confere a sistematização e o controle 

requeridos dos procedimentos científicos74. 

 

Análise e categorização dos dados 

 

As entrevistas foram realizadas nos meses de março a junho, sendo gravadas em 

fita cassete com duração média de 15 minutos, totalizando 20 entrevistas, o registro no 

diário de campo pela observação simples de campo, foi realizada no mês de junho. Foram 

observados 10 grupos com duração média de 1 hora por grupo totalizando 10 horas. 
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Para a organização dos dados coletados, inicialmente foi realizada a caracterização 

dos participantes a partir do roteiro da entrevista, para isso foi feita uma análise estatística 

simples. 

As entrevistas foram transcritas na íntegra e depois  realizada a análise de conteúdo 

pelo método de análise temática com sucessivas leituras para identificação dos temas 

comuns. Segundo Bardin72 a análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido 

que compõem a comunicação e cuja presença ou frequência de aparição pode significar 

alguma coisa para o objetivo analítico escolhido. 

Assim, após a identificação dos temas, estes foram agrupados em categorias a fim 

de compreender as falas dos sujeitos que foram entrevistados e dos registros do diário de 

campo decorrentes da observação simples de campo durante a realização do grupo de 

orientação para alta. Podemos considerar a categorização como rubricas ou classe, as quais 

reúnem um grupo de elementos sob um título genérico72.  

Ao final desse processo emergiram as seguintes categorias: Grupo educativo na 

perspectiva da mulher mastectomizada; Saberes sobre os cuidados pós-operatórios; 

Educação em saúde a partir das necessidades apresentadas pelas mulheres 

mastectomizadas para o cuidado domiciliar. 

 

Procedimentos éticos 

 

          A pesquisa foi realizada de acordo com a resolução 466/12, que assegura os direitos 

e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao 

Estado75. Desta forma, esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto Nacional de Câncer, sendo aprovado sob o número CAAE: 

07210812.5.0000.5274  Número do Parecer: 133.365.   

        As mulheres que participaram da pesquisa receberam explicação verbal acerca do 

objetivo da mesma bem como orientação quanto ao instrumento de coleta de dados. As 

mesmas aceitaram participar da pesquisa mediante assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, sendo garantido a elas o anonimato de suas identidades, a privacidade, 

o sigilo de suas informações. 
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CAPÍTULO IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo foi realizada a descrição dos resultados e discussão. Apresentaremos 

a caracterização das mulheres participantes do estudo em seguida os resultados da 

observação de campo (Grupo Educativo: Observando e Conhecendo a sua Prática) e das 

entrevistas que foram descritos em 3 categorias temáticas:1-Grupo educativo na 

perspectiva das mulheres mastectomizadas: espaço de trocas dialógicas; 2-Saberes sobre os 

cuidados pós-operatórios; 3-Educação em saúde a partir das necessidades apresentadas 

pelas mulheres mastectomizadas para o cuidado domiciliar. 

 

Caracterização dos Participantes 

 

Foram incluídas no estudo 20 mulheres, todas realizaram mastectomia e 

participaram do grupo de orientação para alta hospitalar. A seguir segue a caracterização 

destas mulheres.  

 

Gráfico 1: Caracterização dos participantes quanto a Faixa Etária 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador  

 

Um dos principais fatores de risco para o câncer de mama feminino é a idade. As 

taxas de incidência aumentam rapidamente até os 50 anos e posteriormente esse aumento 

ocorre de forma mais lenta.5  
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 Neste estudo a idade das participantes variou de 28 a 85 anos, com predomínio da 

faixa etária de 50 a 69 anos (50%), seguida da faixa de 30 a 49 anos (30%), acima de 70 

anos (15%) e até 29 anos (5%).  

Observa-se que os achados quanto a faixa etária foram ao encontro do padrão de 

comportamento que a literatura traz sobre o perfil das mulheres com câncer de mama no 

Brasil: a média de idade de diagnóstico e mortalidade é entre 50 a 69 anos.76   

 

Gráfico 2: Caracterização do participante quanto ao Estado civil 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador  

 

Quanto ao estado civil, a maioria das mulheres participantes do estudo são casadas, 

totalizando (65%) dos participantes, seguido do estado civil solteira (25%) e do estado civil 

divorciada e viúva com (5%) cada . 

 

Gráfico 3: Caracterização do participante quanto a Religião 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador  
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Quanto à religião a maioria das mulheres participantes do estudo são católicas 

(55%), seguido da religião evangélica (30%), espírita (10%) e outras (5%). Está ultima, foi 

representada por uma mulher ligada ao budismo e que segundo a mesma não se 

enquadrava nas religiões descritas acima.  

 

Gráfico 4: Caracterização do participante quanto a Etnia 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador  

 

Quanto à etnia a maioria das mulheres era de cor branca (75%), seguido de (15%) 

parda e (10%)  negra. 

Caracterização semelhante foi observada em estudo que pretendeu identificar a 

prevalência dos fatores de risco para o câncer de mama em mulheres de 40 a 69 anos, no 

município de Maringá, encontrou também predominância da raça branca (81%)77. 

 

Gráfico 5: Caracterização do participante quanto a ter filhos 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador  
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Em relação a ter filhos, (85%) tinham filhos e (15%) não. Das mulheres com filhos, 

05 tinham três filhos, 07 dois filhos e 05 um filho.  Os resultados deste estudo permitiram 

identificar que a maioria das mulheres já estiveram grávidas. 

Dentre as mulheres entrevistadas que já engravidaram, a maioria amamentou, e teve 

câncer de mama, apesar da literatura relatar que a lactação contribui para a redução da 

incidência desse câncer e a nuliparidade como importante fator para o  seu 

desenvolvimento5. 

 

Gráfico 6: Caracterização do participante quanto a escolaridade 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador 
  

A maioria das mulheres participantes deste estudo apresentavam baixa 

escolaridade, tinham ensino fundamental incompleto (40%), ensino fundamental 

completo(20%) e eram analfabetas (5%), o que demonstra baixo nível de instrução. 

 A baixa escolaridade deve ser motivo de atenção pelo enfermeiro na hora de 

realizar educação em saúde, sendo necessário adequar a linguagem a fim de que todos 

compreendam o que está sendo dito. A literatura descreve que quanto menor o nível de 

instrução, menor oportunidade de diagnóstico precoce a essas mulheres34. 
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Gráfico 7: Caracterização do participante quanto a faixa salarial 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador 
 

A faixa salarial predominante neste estudo foi de até 02 salários mínimo(55%), 

seguido de 02 a 04 salários (30%), entre 04 a 10 salários (10%), entre 10 a 20 salário(5%) e 

nenhuma mulher acima de 20 salários mínimo. Desta forma a maioria das mulheres 

participantes deste estudo apresentava poucos recursos financeiros. 

 

Gráfico 8: Caracterização do participante quanto a atividade 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador 

 

Apresentavam como profissão, atividades do lar (50%), seguida da profissão de 

doméstica(25%), professora(10%), advogada(5%).  Desta forma percebe-se que a 

ocupação da mulher ainda tem a grande predominância de atividades domésticas. 

Assim, a mulher que desenvolve atividades no lar, muitas vezes tem a preocupação 

da manutenção da família, pois é a responsável pelas atividades domésticas, alimentação, 

filhos e organização em geral. Quando ela adoece, existe a preocupação com a doença e 

com todas as outras atividades que ficarão descobertas, portanto a reabilitação precoce é 

importante neste contexto8. 
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Gráfico 9: Caracterização do participante quanto ao uso de álcool e tabaco 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador 
 

Quanto aos fatores de risco etilismo e tabagismo, observou-se neste estudo que a 

maioria das mulheres não faziam uso de bebida alcoólica (75%) e (85%) das mulheres 

referiram não fazer uso de cigarro, ou seja, procuram ter hábitos saudáveis, o que pode 

sugerir que as mulheres estão preocupadas com sua saúde e seu estilo de vida.  

O tabagismo é fator de risco para outros tipos de câncer, e também aumenta a 

probabilidade de desenvolvimento de doenças pulmonares e cardiovasculares. Quanto ao 

etilismo, discute-se que o uso de bebida alcoólica também está associado ao aumento 

proporcional no desenvolvimento do câncer de mama33. 

Estudo chama a atenção para as altas prevalências de comportamentos de risco 

como sedentarismo, obesidade, tabagismo e etilismo. Esses fatores são importantes para os 

programas de saúde pública porque podem ser mudados e podem ser o tema de ações 

educativas para o controle não só do câncer de mama, mas também de outras doenças76. 

 
Gráfico 10: Caracterização do participante quanto a histórico familiar 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador 
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A história familiar de câncer da mama está associada a um aumento de cerca de 

duas a três vezes no risco de desenvolver essa neoplasia. Alterações em alguns genes 

responsáveis pela regulação e pelo metabolismo hormonal e reparo de DNA, como, por 

exemplo, BRCA1, BRCA2 e p53 aumentam o risco de desenvolver câncer da mama5. 

Neste estudo foram encontrados em sua grande maioria mulheres que não tinham 

antecedentes familiares para o câncer de mama (80%), apresentavam antecedentes (10%) e 

(10%) não sabia informar. As duas mulheres (10%) que apresentavam antecedentes 

familiares tinham grau de parentesco de primeiro grau. 

O antecedente familiar é de fácil investigação em anamneses e inquéritos, e por isso 

é um dos principais indicadores para o desenvolvimento de um rastreamento diferenciado 

nas mulheres que o apresentam. Entretanto, é um fator de risco de baixa prevalência, e nem 

todas as mulheres que o apresentam irão desenvolver o câncer de mama76. 

 

Gráfico 11: Caracterização do participante quanto a tratamento neoadjuvante 

 

Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador 
 

 Em relação a tratamento neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia, a maioria não 

realizou nenhum tratamento(70%), (25%) quimioterapia neoadjuvante e (5%) radioterapia. 

 As mulheres acometidas pelo câncer de mama enfrentam diversas situações 

estressoras, as quais vão desde o diagnóstico e expectativas relacionadas ao tratamento 

cirúrgico, quimioterápico e radioterápico, podendo causar medo e alterações de sua 

autoimagem.14 
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Gráfico 12: Caracterização do participante quanto a Doenças Pré-Existentes 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo pesquisador 

 
 Quanto a doenças pré-existentes (40%) apresentavam hipertensão, (25%) 

informaram não ter nenhuma doença, (20%) diabetes, (5%) cardiopatia e (10%) outras 

doenças.   

É importante ressaltar, mediante os números apresentados no estudo, que a 

Hipertensão e a Diabetes são condições que implicam em um aumento no risco do 

surgimento de complicações e que podem ser um complicador a mais para a mulher em 

tratamento para o câncer de mama. 

 

Grupo Educativo: Observando e Conhecendo a sua Prática 

  

 Durante a observação de campo, percebemos que os grupos de orientação de alta 

eram realizados pelos enfermeiros plantonistas e eventualmente pela enfermeira diarista, os 

mesmos utilizavam esta estratégia para orientação do autocuidado, a fim de minimizar as 

dúvidas que as mulheres possam ter em seu domicilio.  

Eram marcados para iniciar às 13:30h, porém todos iniciavam com atraso, na 

maioria das vezes iniciavam às 14h, a duração foi em média de 1 hora, sendo observados 

10 grupos. Participavam do grupo tanto a cliente, quanto um acompanhante, com uma 

média de 10 participantes por grupo (5 clientes e 5 acompanhantes). 

Os enfermeiros deixavam claro, que se houvessem perguntas, poderiam interromper 

a exposição. Aconteceram perguntas de clientes e familiares sobre como fazer o curativo, 

como esvaziar o dreno, sobre sutiã, atividades domésticas.  
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Assim, a participação da clientela e dos acompanhantes mostra um 

comprometimento à medida que se integram em seu contexto; ao refletirem sobre o 

mesmo, chegam a posição de sujeitos, e não meros beneficiários passivos,16 processo onde 

é desencadeado o autocuidado. 

Em todos os grupos, observou-se a preocupação de esclarecer dúvidas da clientela, 

o que permite também conhecer o vocabulário e o contexto em que a clientela vive, 

possibilitando aproximar as informações dadas e o linguajar utilizado, permitindo que estas 

pessoas pudessem estar o mais próximo da sua realidade. Cabe resaltar que os temas dessas 

perguntas já seriam abordadas durante o grupo, porém as mulheres antecipavam-se e 

perguntavam logo no início. 

O enfermeiro deve valorizar as preocupações, expectativas, percepções, 

conhecimentos e vivências apresentados por essas mulheres após a cirurgia buscando 

melhorar a dialogicidade no processo de educação em saúde, favorecendo o autocuidado e 

a autonomia da mulher após a mastectomia. Vê-se a necessidade de transformação na 

perspectiva do educar, sendo fundamental a inserção do paciente, resgatando- o para uma 

vida consciente e participativa para a realização do autocuidado. 

Por isso, a instauração de um processo de conhecimento faz-se necessário para o 

desenvolvimento de um trabalho educativo com as pessoas envolvidas na busca da 

qualidade de vida.78 Em se tratando de saúde, em especial de mulheres mastectomizadas, o 

processo educativo é  muito mais do que o simples ato de ensinar. O paciente que muita 

das vezes, de forma errada, é denominado como indivíduo passivo é peça chave no 

processo de cuidado, já que atualmente sabemos que o processo de cuidar  em saúde é 

dinâmico e requer uma participação de ambas as partes, seja ela cuidador ou paciente3. 

Entende-se que este é potencialmente criativo e sensível e que o processo de educar ocorre 

em uma relação bilateral e verdadeiramente humana.  

Preconiza-se a adoção de novos comportamentos, considerando que no processo 

educativo se lida com histórias de vida, um conjunto de crenças e valores, a própria 

subjetividade do sujeito que requer soluções sustentadas sócio culturalmente. E que, em 

grande parte das vezes, não levamos isso em conta. Esta mudança só será percebida 

quando houver marcas de transformação de seu saber, que não são imediatas. Ela vai 

acontecer em processos contínuos, na troca dos saberes, em que não será mais o saber do 

profissional enfermeiro e o saber do paciente, mas a construção de um novo saber. É na 
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verdadeira aprendizagem que os educandos vão se transformando em reais sujeitos na 

construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito 

do processo16. 

Esse saber envolve a integração da teoria com a prática e deve proporcionar a 

mulher mastectomizada uma educação dialógica voltada para o seu cotidiano, com base em 

uma proposta do cuidado que enfatize a promoção, prevenção ou a recuperação da saúde.   

A realização de grupos num ambiente acolhedor, onde há troca de saberes e 

experiências, constitui um espaço para falar de suas preocupações, propiciando uma maior 

tranqüilidade consigo mesma e maior disponibilidade para aceitação do tratamento79. 

Desta forma, o ambiente onde é desenvolvido o grupo é acolhedor com paredes na 

cor azul claro, climatizado, boa iluminação, janelas com persianas, cadeiras confortáveis 

posicionadas em circulo, de forma a permitir o olhar uns para os outros diretamente, 

facilitando o diálogo.  

Como exemplo desta característica relacionada ao diálogo com a disposição de 

cadeiras de forma circular, Paulo Freire nos traz a expressão "diálogo circular" e lança em 

lugar da escola, os "Círculos de Cultura" como instituições básicas de educação 21. 

O diálogo do enfermeiro no contexto da educação em saúde anuncia um discurso 

transformador, mediado pela participação do sujeito paciente de forma ativa, crítica e 

questionadora e não por uma participação por extensão28. 

As enfermeiras iniciavam o grupo fazendo uma breve apresentação sobre os temas 

que seriam abordados, na maioria dos grupos a enfermeira também sentou em uma das 

cadeiras no círculo, porém em alguns grupos observados a enfermeira se manteve de pé. 

Os recursos didáticos utilizados foram apresentação oral, utilização de um dreno 

para demonstração, álbum seriado com a imagem de uma pessoa com um dreno e um livro 

explicativo com uma tabela para anotar a drenagem. Todos os grupos utilizaram exposição 

do conteúdo utilizando algum recurso audiovisual ou de prática, com distribuição do livro 

no início. 

Como técnica didática, foi utilizada a aula expositiva dialogada. Nesta técnica, o 

conteúdo geralmente é previamente determinado. Foi observada, em todos os grupos, uma 

uniformidade na forma de abordagem dos temas. A exposição dialogada mostra alguns 

componentes da metodologia da educação participativa de Paulo Freire, que busca uma 

relação horizontal de A com B que é o próprio diálogo 21. 
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 Seu método de educação como prática de liberdade, fundamentada no diálogo, 

começa, não quando o educador-educando se encontra com os educandos-educadores em 

uma situação pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai 

dialogar com estes. Esta inquietação em torno do conteúdo do diálogo é a inquietação em 

torno do conteúdo programático da educação 21. 

Os conteúdos abordados durante os grupos de orientação de alta foram: ferida 

cirúrgica, curativo do dreno e, como esvaziar o dreno (avaliando coloração e medindo o 

volume da secreção contida no reservatório do dreno), cuidados com o esvaziamento da 

axila e possíveis complicações que necessitam retorno ao Hospital (febre pela segunda vez, 

linfedema no braço homolateral à cirurgia, defeito no sistema de vácuo do dreno, obstrução 

do dreno, sangramento).    

Atualmente a alta precoce é estimulada desde que o cliente receba as orientações 

para o seu autocuidado. Assim, é fundamental que o enfermeiro desenvolva ações 

educativas direcionadas para o autocuidado para que ocorra a alta precoce de forma segura 

e tranquila, contribuindo para a diminuição do risco de infecção hospitalar e possibilitando 

a reintegração mais rápida da cliente no contexto familiar8. 

Durante a observação de campo observamos que os cuidados foram orientados da 

seguinte forma: 

Em relação aos cuidados com os pontos da cirurgia (ferida cirúrgica), foi 

recomendado as mulheres proteger o curativo do dreno com filme transparente ou plástico 

e a retirar o curativo dos pontos antes de entrar no banho. Durante o banho deveriam lavar 

os pontos com sabão líquido neutro e secar com uma toalha limpa( lavada e passada) ou 

gaze, não cobrindo mais os pontos.  

Em relação ao curativo do dreno foi explicada a função do dreno, e o material a ser 

utilizado para fazer o curativo (gaze estéril, esparadrapo e água filtrada, fervida e fria). 

Foram orientadas a ferver a água em um recipiente com tampa e não reutilizar a gaze. 

Deveriam lavar bem as mãos antes de fazer o curativo, foi demonstrado como fazer o 

curativo com auxílio de uma foto do álbum seriado de uma pessoa com dreno (apenas essa 

foto era utilizada), fazer a limpeza 3 vezes do óstio do dreno, com a gaze com água, não 

repetindo a mesma, também foi orientado a limpeza do circuito do dreno próxima ao óstio, 

depois deveriam secar toda a área com gaze, em seguida fechar o curativo com gaze e 

esparadrapo. 
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Em relação a esvaziar o dreno foi explicado a função do dreno, o tempo de 

permanência (7 a 14 dias), entregue um livro informativo com uma tabela para anotar a 

drenagem. Explicaram que a drenagem vai diminuindo e clareando, passa de vermelho 

vivo, para vermelho claro com amarelo, podendo ficar tudo amarelo que é normal, não 

podendo é voltar a escurecer e aumentar, senão tem que retornar ao hospital. Falaram que é 

normal sair coágulos, grumos, não pode é parar de sair, na dúvida pedem para ligar para o 

hospital.  

Para esvaziar o dreno deveriam apertar o botão azul 3 vezes, ou seja, fechar o 

dreno, foi utilizado o termo pinça em alguns grupos. Demonstraram como fechar e abrir 

em um dreno para esta atividade, após fechar, limpar por fora o coletor do dreno e a 

tampinha com álcool ou água fervida antes de abrir a tampa para esvaziar, depois abrir 

segurando a tampa com uma gaze, esvaziar e medir em uma mamadeira ou pote de cozinha 

graduado, tirar todo o ar do dreno e fechar, não se esquecendo de abrir o botão azul ao 

final. O líquido deve ser medido e o valor anotado na tabela do livro. Este procedimento é 

feito 2 vezes ao dia (manhã e noite). 

Houve demonstração prática sobre manipulação do dreno de aspiração contínua, 

trazido pela enfermeira para este fim. Todos foram motivados para a realização de tarefas, 

podendo manusear os próprios drenos, inclusive os acompanhantes, para melhor 

compreensão e visualização das dificuldades possibilitando intervenção no caso de dúvidas 

e desmistificação do manuseio do dreno. Na demonstração prática sobre como fechar o 

dreno, ou seja, bloquear a saída de líquido do dreno para o frasco, alguns apresentaram 

dificuldade. 

O enfermeiro deve avaliar as dificuldades para o desenvolvimento do autocuidado, 

deve orientar e preparar a cliente, a família ou o responsável pelo autocuidado para se 

tornar independente da atuação do enfermeiro de maneira participativa e de acordo com as 

necessidades identificadas e verbalizadas pelas mulheres mastectomizadas14. 

 Em relação aos cuidados com o braço homolateral (esvaziamento axilar) à 

mastectomia falaram para não tirar cutícula, nem fazer depilação( métodos tradicionais), 

não tomar injeção, colher sangue, não pegar peso ou fazer esforço repetitivo com este 

braço, evitar cozinhar até tirar os pontos, evitar queimaduras,ou seja, evitar pegar peso e 

machucar o braço do lado do esvaziamento. É explicado o porquê de após o esvaziamento 
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axilar ter esses cuidados e da importância de ler o livro em casa que aborda sobre o que 

pode ou não fazer com este braço. 

Em relação a possíveis complicações falaram que se o dreno ficar estufado com ar 

pode estar furado, se não sair nada durante 24h ou se sangrar e aumentar a drenagem, se a 

ferida operatória ficar com hematoma, abaular, se o braço inchar, se tiver febre a partir de 

38o pela segunda vez, apresentando qualquer uma dessas situações devem retornar ao 

hospital.  

Observamos durante o grupo de orientação de alta que as mulheres querem 

aprender os cuidados após a cirurgia para manter seu autocuidado. A enfermeira treina com 

as pacientes como abrir e fechar o dreno, ocorrem conversas entre as pacientes e 

acompanhantes falando da importância de falar e pedir para fazer, porque assim vê se 

aprendeu mesmo. Uma paciente pergunta a enfermeira se pode treinar novamente e recebe 

um aceno que sim, ao final todos falam que tudo foi entendido. 

Na Educação Crítico-Reflexivo-Transformadora o educador mostra o seu saber, 

favorece ao educando a oportunidade de conhecer o desconhecido e a partir disso o 

educando possui a liberdade de realizar em seu consciente uma crítica sobre o assunto, 

refletir sobre os seus saberes a fim de transformar um saber em conhecimento29.  

 Quanto mais o sujeito conseguir refletir sobre sua realidade, sobre sua situação 

concreta no mundo, mais poderá descobrir-se como sujeito consciente e preparado para 

intervir na realidade21.    

A liberdade através da educação se dá a partir do momento em que a mulher 

consegue identificar o que é bom ou ruim para si, independente de regras pré-

estabelecidas. No processo de educação crítica/reflexiva, é essencial que o enfermeiro se 

posicione como facilitador, e que possibilite e estimule as mulheres mastectomizadas a 

aprender o autocuidado, através da valorização dos seus saberes e experiências. 

Delimitamos 3 categorias temáticas, a fim de compreendermos as falas das 

mulheres mastectomizadas. Segue os discursos das participantes: 
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Categoria 1- Grupo Educativo na Perspectiva de Mulheres Mastectomizadas: espaço 

de trocas dialógicas 

 

 Os objetivos dos trabalhos de grupos em enfermagem são basicamente de 

informação, suporte e realização de atividades, onde a educação está sempre presente. 

Sendo uma prática da educação em saúde, os trabalhos de grupos mostram ser um 

instrumento para mudanças de atitude, sensibilização e conscientização da clientela que só 

ocorrem por meio da aprendizagem 9. 
 Aprender é sensibilizar, refletir, ter visão crítica, assimilar e conscientizar. Como 

instrumento de aprendizagem utiliza-se a conscientização do sujeito no processo saúde 

doença em que vive, promovendo adesão ao tratamento, promovendo sua autonomia e 

facilitando o autocuidado.  
 É a percepção do homem como ser programado, mas para aprender e, portanto, para 

ensinar, para conhecer, para intervir, que nos faz entender a prática educativa como um 

exercício constante em favor da autonomia de educadores e educandos. Sobretudo, que o 

educando, no caso do estudo a mulher mastectomizada, vá assumindo o papel de sujeito da 

produção de sua inteligência e não apenas o de recebedor de informações. Quanto mais se 

torna capaz de se afirmar como sujeito que pode conhecer, melhor desempenha sua aptidão 

para fazê-lo16. Assim, realizando o autocuidado. 

            Ao assistir a mulher que tem um câncer de mama e, em consequência, se submete à 

mastectomia, pude compreender como no dia-a-dia criamos laços e compromissos com 

essa clientela. A partir do momento em que iniciamos qualquer aproximação, mesmo que 

de caráter puramente informativo, nos tornamos corresponsáveis por aquele de quem 

cuidamos e não apenas responsáveis por conhecer e aplicar os princípios técnicos e 

científicos mais atuais, visando a recuperação da sua saúde, mas também devemos estar 

atentos e disponíveis para auxiliar no enfrentamento da doença e suas consequências. 

As mulheres revelaram neste estudo que os conteúdos apresentados no grupo 

correspondem a realidade vivida por elas em seu domicilio como exemplificado abaixo: 

 

[...]os conteúdos falados no grupo foram mesmo os que acontecem, ajudou 

no meu cuidado (E 10) 
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[...]os conteúdos que foram abordados contribuíram, para esvaziar o dreno 

e para os curativos e para saber o que posso fazer com o braço (E 1) 

[...]ajudou no curativo e esvaziar o dreno, sem contar que vocês falam dos 

cuidados com o braço da cirurgia (E 17) 

 

A educação realizada pelo enfermeiro no grupo de alta visa esclarecer e apoiar a 

mulher e sua família para que possam, efetivamente, tomar parte na reabilitação 

psicossocial e, também, procuram habilitar a cliente ao autocuidado. Pretendem, também, 

dar estímulo para que readquiram a autoconfiança e mantenham a autoestima.  

Desta forma a educação em saúde realizada em grupo facilita a assimilação das 

informações, contribui para lidar com a ansiedade, enfrentar os problemas e assimilar 

conhecimento, mobilizando os sentimentos dos participantes ao perceberem que não são os 

únicos que têm câncer. É uma forma de facilitar e melhorar o cuidado, favorecendo a 

apropriação de saberes para o autocuidado9.  

Constatamos a necessidade de participação no grupo de alta pelas mulheres, de 

acordo com a fala das mulheres alivia a tensão, ajuda a esclarecer as dúvidas, consiste 

numa troca de experiências, permitindo enfrentar mais positivamente o pós-operatório no 

domicílio, onde a própria mulher poderá fazer o seu autocuidado, comprovado nas falas 

abaixo: 

 

[...]O grupo foi muito bom me ajudou porque eu não saberia o que fazer 

com esse dreno em casa, me senti mais confiante para me cuidar, estávamos 

todas juntas, todas passamos pela mesma cirurgia, estávamos todas no 

mesmo barco, acho que isso dá força e ajuda, eu mesma pedi para 

enfermeira repetir como esvaziava o dreno e ela repetiu, acho que todo 

mundo queria que repetisse porque todo mundo quis fazer.(E 8) 

[...]Após a participação no grupo me senti mais segura para ir para casa e 

me cuidar. Tiramos todas as dúvidas, recebemos orientações e graças a 

Deus trouxe uma tranquilidade. (E 7) 

[...]O grupo  é um lugar que tá todo mundo igual, não tem preconceito 

todas passamos pela mesma coisa e temos muitas dificuldades.  Ali é para 

aprender para não ter problema em casa, nós estamos sem saber como vai 
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ser os cuidados que temos que ter, ajudou, estava com dúvidas em relação 

ao dreno. (E 15) 

[...] gostei de ter participado do grupo da alta, é fundamental e alivia um 

pouco da nossa ansiedade essas informações. Me senti menos ansiosa e 

mais calma para me cuidar depois do grupo, estávamos todas juntas isso foi 

bom.(E 16) 

 

Na interação com outras mulheres com o mesmo problema de saúde, ocasião em 

que compartilham suas vivências, sentimentos e experiências, a mulher é beneficiada pela 

descoberta de sua identificação com outras mulheres, compartilhando com elas suas 

angústias, medos e temores, atenuando a sensação de solidão e desamparo observada nas 

clientes em muitos momentos após a cirurgia9.  

Penso que a educação realizada em grupo oferece uma sensibilização natural para a 

assimilação das informações para o autocuidado, pois o grupo mobiliza sentimentos dos 

participantes ao perceberem que não são os únicos que têm câncer, que a sua dúvida e 

ansiedade foi expressa por outro participante, compartilhando os mesmos problemas 

sociais, culturais, financeiros e familiares. Através do diálogo no grupo os pólos se ligam 

com amor, esperança, fé um no outro, constituindo-se críticos na busca de algo21. 

 Orem25 identifica cinco métodos de ajuda para proporcionar a assistência com 

autocuidado, são eles: agir ou fazer para outra pessoa; guiar e orientar; proporcionar apoio 

físico e psicológico proporcionar e manter um ambiente de apoio ao desenvolvimento 

pessoal; e ensinar. Destes cinco métodos, a educação realizada em grupo, consegue 

contemplar os quatro últimos citados em uma única atividade.  

Nas falas das mulheres verificamos a importância dada à participação no grupo e 

que além deste, em seu domicílio, elas recorrem ao livro que é dado durante o grupo para 

recordar as orientações, como descrito nas falas a seguir:  

 

[...] foi bem explicado, esse grupo de orientação é importante, ajudou, 

consegui praticamente fazer tudo o que foi falado e tinha o livreto para 

lembrar. (E 8) 

[...]o livro que vocês dão para anotar o líquido ajudou também, tem foto e 

explicação das coisas, foi tudo explicado detalhado. (E 12) 
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[...]A cartilha também foi bom, lembra em casa esses cuidados que temos 

que ter, é muita informação na hora do grupo. (E 17) 

 

Estudo que analisou o conhecimento de mulheres mastectomizadas, após leitura de 

um manual educativo, a avaliação do conhecimento apresentou resultados positivos após a 

leitura, evidenciando que a cognição é fundamental para a compreensão das orientações e 

consequente adesão, tornando-se recurso favorável à reabilitação de mulheres 

mastectomizadas80. 

Contudo, sugere-se que a atividade de promoção da saúde através do uso de 

manuais educativos seja associada a outra atividade, como o treinamento, pois se acredita 

que somente a entrega do manual educativo não seria, por si só, eficaz no processo de 

aquisição de habilidades e, consequentemente, na adoção de práticas saudáveis de saúde80. 

Desta forma deve ser usado à reforçar as orientações verbais53. 

Quando perguntadas se gostariam de acrescentar algo ao que foi apresentado no 

grupo de alta, se teriam sugestões na forma de realizá-lo, as mulheres responderam que o 

grupo é muito importante, mas estavam ansiosas para ir embora. O grupo é longo, 

repetitivo, cansativo, deveria ser feito em outro momento, que é muita informação, que 

poderiam também utilizar um vídeo durante o grupo para facilitar a compreensão e reduzir 

o tempo, deveria ser feita uma entrevista no seu retorno para identificarmos possíveis 

dificuldades como descrito nas falas a seguir:  

 

[...]tinha que ser mais compacto, fazer um antes da cirurgia e um depois 

porque é muita coisa. (E 2) 

[...]é importante ser detalhado mas eu acho que o ideal deveria ser o tempo 

reduzido e que a gente não ficasse ali tanto tempo porque realmente foi 

cansativo. Vocês poderiam fazer um vídeo que ia reduzir o tempo e ia ser 

menos cansativo, porque não seria repetitivo, a enfermeira falava olha pro 

seu dreno, eu não gostei, olha quem quiser. (E 3) 

[...]é muito demorado e eu tava doida para ir para casa. Uma sugestão 

seria ver um filme com as orientações de manhã e só tirarmos as dúvidas no 

grupo.(E 4) 
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[...]o médico deu alta de manhã e nos só tivemos essa orientação a tarde, 

foi um comentário das minhas colegas da enfermaria, tava todo mundo 

ansiosa para ir para casa, como sugestão poderia ser feito esse grupo pela 

manhã e poderia ser menor, era muita informação, vocês poderiam fazer 

um vídeo para olharmos como fazer, acho que seria mais rápido e 

prenderia mais o grupo, depois vocês poderiam tirar as dúvida .(E 9) 

[...]o grupo demora bastante e é muita informação junta não sei se dava 

para fazer antes da cirurgia esse grupo, até porque depois do curativo nos 

já poderíamos ir para casa e não  precisaríamos esperar até 13:30. (E 13) 

[...]Como sugestão no nosso retorno vocês poderiam fazer uma entrevista 

ou um questionário para saber as dificuldades que tivemos em casa, porque 

na teoria é mole, mais na prática às vezes é mais difícil, ajudariam outras 

pacientes sabendo as nossas dificuldades. (E 14) 

[...]filme mostrando as etapas dos cuidados. (E 15) 

[...]é muita informação naquela hora de ir embora mais é importante. Eu 

queria muito ir para minha casa desde manha depois que foi feito o 

curativo e entregaram os papeis da alta, poderiam fazer um filme resumido 

e fazer o grupo de manhã. (E 17) 

[...]colocar alguma coisa para dar mais força tipo, mulheres que venceram 

esta batalha, elas contando como foram no dia a dia dos cuidados,poderiam 

entrevistar as pacientes que passaram pela cirurgia para olhar como foi em 

casa.(E 20) 

 

O cuidado operatório inicia no momento da internação e se estende até o domicílio. 

Assim, as orientações dos cuidados domiciliares devem estar direcionadas para a 

manipulação correta do dreno, realização de curativos, e para as questões de educação em 

saúde. São necessários cuidados relacionados à informação do procedimento correto no 

manuseio dos drenos, na realização de curativos, nos cuidados em relação à educação em 

saúde bem como o apoio psicológico. 

Neste estudo as mulheres participaram do grupo de orientação no momento da alta, 

durante os grupos percebemos algumas mulheres balançando as pernas como se estivessem 

impacientes e ao término de todos os grupos as mulheres saíam apressadas para ir embora.  
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Quando a paciente não participa de seu cuidado durante a internação, e apenas é 

ensinado a cuidar-se quando recebe alta hospitalar, que é o caso deste estudo, muitas vezes 

a ansiedade se sobrepõe à razão, devido à pressa que a paciente tem de ir embora, 

ocasionando dúvidas e complicações que poderiam ser esclarecidas e evitadas com uma 

orientação eficaz no momento adequado8. 

Desta forma, a relação dialógica entre enfermeiro-cliente tem a finalidade de 

identificar e atender as necessidades de saúde e contribuir para melhorar o processo de 

educação desenvolvido no grupo de alta. Apreender é construir, reconstruir, constatar para 

mudar16. 

            Estudo sobre os trabalhos escritos por enfermeiros em relação às mulheres 

mastectomizadas demonstram que os cuidados de enfermagem encontram-se escassos e 

com orientações pouco esclarecedoras17. 

 Destaca-se a importância para elaboração de materiais educativos, baseados no 

conhecimento da realidade e expectativas dessas mulheres, para que se priorize suas 

necessidades, e não somente as exigências terapêuticas18. 

Evidenciamos ainda o quanto é importante a presença e o apoio da família na 

assistência as mulheres após a mastectomia, pois esta vivencia momentos de estresse pela 

retirada da mama, sente ansiedade e medo pelo que está por vir. As orientações não devem 

ser apenas para as mulheres, mas também para a família( acompanhante) a fim de 

contribuir com o cuidado e dar apoio as mulheres após a mastectomia em seu domicílio 

como descrito a seguir: 

  

[...]não só eu como também outras pacientes lá no momento da palestra foi 

muito cansativo; estávamos muito sensíveis ainda poucas horas da cirurgia,  

foi demorado é importante o acompanhante porque nós não vamos cuidar 

de nós mesmas, até porque vocês pedem a presença do acompanhante (E 3) 

[...]estamos mais frágil, qualquer coisa é motivo para piorar o psicológico. 

O grupo foi bom ajudou estes conhecimentos curativos e dreno, mas 

demora muito e nos não estamos bem, tem que ter mesmo alguém para vir 

no grupo.(E 2) 
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A mastectomia provoca reações de incertezas gerando, medo e angústia frente ao 

desconhecido, a falta de confiança e a expectativa do vir a ser. Portanto, o enfermeiro deve 

ajudar a cliente a superar tais sensações, atentando para a linguagem verbal e não verbal da 

mulher, orientando-a sobre seus anseios e preocupações.17 

O apoio familiar é parte fundamental para enfrentar a doença. Acredita-se que a 

família representa um fator de grande importância para as mulheres em tratamento do 

câncer de mama no sentido de oferecer suporte para sua adaptação e superação diante da 

doença e para apoio das ações de autocuidado frente à mastectomia79. 

Ainda neste contexto, os familiares participaram no cuidado e no apoio das 

mulheres mastectomizadas em seu domicílio como descrito nas falas: 

  

[...]Meu filho está me dando muito apoio, ele me ajuda  no curativo e no 

apoio, não sei o que seria sem ele. (E 17) 

[...] em relação aos cuidados, eu como falei tive ajuda da família, do meu 

filho e do meu marido.(E  4) 

  

Houve um episódio no grupo em que uma das mulheres operadas fechou os olhos, 

quando a enfermeira pedia para olhar para o seu dreno como se não quisesse ver e/ou ouvir 

a explicação, demonstrando um processo de negação da doença. Desta forma a educação 

realizada em grupo possibilita conhecer melhor a clientela, o que facilita uma intervenção, 

e que o familiar exerce múltiplas funções na oncologia, que são, dentre outras: auxiliar no 

processo de negação da doença, estimular o autocuidado em casa e prestar cuidados ao 

familiar operado. 

Este episódio foi comprovado na fala desta mulher durante a entrevista: 

 

[...] a enfermeira no meu dia ia de um a um mostrar, ela falava olha pro seu 

dreno, eu não gostei. Eu acho que quando ela manda olhar pro seu dreno, 

olha quem quiser.(E 3)  

 

Fazendo assim um paralelo com a Teoria do déficit de autocuidado de Orem que 

delineia quando a enfermagem é necessária, quando o cuidador que pode ser um vizinho, 

um responsável, um familiar é necessário.27 
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Categoria 2- Saberes sobre os Cuidados Pós-Operatórios 

 

A prática dialógica no contexto da educação popular anuncia um discurso 

transformador, mediado pela participação do sujeito de forma ativa, crítica e 

questionadora. Na enfermagem, esse discurso nos faz pensar em como realizar educação 

em saúde, sendo importante a troca de saberes entre o sujeito e o enfermeiro, onde o 

enfermeiro abrindo seus conhecimentos estimule o paciente a realizar uma critica e 

questionar seus saberes a fim de transformá-los em novos conhecimentos21.  

Durante a realização do grupo de orientação de alta, a construção do conhecimento 

pode ser fundamentada em uma educação libertadora mediante o diálogo participativo, 

onde ambos, educando e educador contribuem para a formação do saber, aprendem e 

ensinam. Não é somente um momento educativo, mas de criação de vínculo, confiança, 

amizade e apoio e, até mesmo, em alguns casos, é um momento de libertação, terapia e 

lazer. Nesse espaço, o enfermeiro proporciona as mulheres à possibilidade de falar, de 

serem ouvidas e compreendidas. A prática educativa pode ser uma contribuição com o 

sentido de tornar o autocuidado uma realidade a fim de trazer repercussões para a 

autonomia e bem estar físico, psíquico e social, após a mastectomia.  

As mulheres que participaram do estudo receberam alta no dia seguinte à cirurgia. 

A alta precoce é estimulada a fim de reduzir o risco de infecção e reintegrar a mulher a sua 

família, contudo a mesma deve ser bem orientada com ações educativas direcionadas para 

o autocuidado.  

O pós-operatório da mastectomia envolve diversos cuidados que devem ser 

orientados como: cuidado com dreno, curativos, cuidados com o braço homolateral à 

cirurgia, complicações e a continuidade do tratamento.  

Em relação aos cuidados com os pontos da cirurgia( incisão cirúrgica), as falas das 

mulheres descrevem o procedimento da seguinte forma:  

 

[...]tirei o curativo da operação, fechei com plástico e esparadrapo o dreno 

e tomei banho sozinha, passei sabonete íiquido de glicerina nos pontos e 

sequei com uma toalha, a toalha foi passada antes pela minha irmã (E 8) 

[...]limpei os pontos com sabão líquido igual foi recomendado, no final eu 

sequei com gaze eu não cobri (E 12) 
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[...]Ao tomar banho os pontos da cirurgia eu higienizei com sabonete 

líquido, colocava o sabonete na mão e esfregava devagarzinho, enxaguava 

normal, secava com  gaze. (E 15) 

 

Evidenciamos nas falas acima que as mesmas realizaram os cuidados com os 

pontos da cirurgia de maneira correta, como foi orientado no grupo de alta e que não 

tiveram dificuldades no seu domicílio quanto a este procedimento.  

Em relação aos cuidados com o curativo do óstio de inserção do dreno. As 

mulheres descreveram como realizavam o curativo, porém, percebemos nas falas das 

mulheres que a maioria dos curativos foi realizado por outra pessoa por causa da posição: 

 

[...]devido a posição não tinha como eu mesma fazer o curativo do dreno; 

aí foi quando a minha vizinha  prontificou e ela passou a fazer, a água foi 

fervida uma hora antes. Ficou esfriando, limpava em volta e por baixo fazia 

aquela limpeza. Usava 4 gazes, depois secava e cobria, fechando com 

esparadrapo. (E 1) 

[...]quem fazia o curativo era meu  marido, ele lavava as mãos antes de 

mexer no material, depois ele pegava a gaze, com água filtrada e fervida e 

limpava, secava com a gaze e depois colocava a outra gaze sequinha e 

prendia com o esparadrapo. (E 7) 

[...]o curativo quem fez foi minha amiga, a posição era ruim, foi feito com 

água fervida, gaze e esparadrapo do jeito que aprendemos no grupo, 

limpou 3x em volta, 1 no plástico, secou e fechou. (E 11) 

[...]Meu marido é que fazia o curativo do dreno, a posição era ruim, ele 

fervia a água filtrada depois fazia o curativo, colocava a água na gaze e 

limpava, secava com gaze e cobria com esparadrapo, foi ruim no início 

mais depois ficou melhor.(E 16) 

 

As entrevistadas foram capazes de descrever como deveria ser realizado o curativo 

do dreno, porém percebemos que apesar disso receberam ajuda para a realização deste 

procedimento por causa da posição. Fazendo um paralelo com a teoria do sistema 

parcialmente compensatório de Orem que é representada por tudo que o indivíduo 
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consegue fazer, mas ainda precisa de auxílio de terceiros para atingir o seu bem estar. Este 

fato foi constatado nas falas anteriores, pois outra pessoa é que realizava os curativos. 

Cabe ressaltar em uma das falas das entrevistadas que a mesma continuava com 

dúvidas, pois mesmo depois de receber a orientação no grupo de alta que deveria fazer a 

higiene dos pontos cirúrgicos e não mais cobri-los e que deveria trocar o curativo do dreno 

diariamente ela o fez como descrito a seguir: 

 

[...]o curativo eu achei que não podia ficar aberto pra não pegar poeira 

mantive fechado,no terceiro dia eu abri . (E 20) 

 

Baseando-se na necessidade de autonomia da mulher em seu autocuidado, o 

enfermeiro como educador deve prover a oportunidade de inseri-la no âmbito do cuidado 

da sua saúde, levando-a a uma maior autonomia no seu tratamento, porém com 

responsabilidade onde a mesma possui a habilidade necessária para realizá-lo. 

É necessário a formação de uma rede de solidariedade entre educadores e 

educandos, na qual se buscam o compartilhamento e o desenvolvimento de potencialidades 

na tentativa de ultrapassar limites e dificuldades, outorgando autonomia aos sujeitos 

envolvidos16 . 

As mulheres descreveram os cuidados que deveriam ter para mensurar o débito do 

dreno de sucção, porém com algumas dificuldades, observamos ainda uma participação 

maior das mulheres para este procedimento. 

  

[...]fiz o esvaziamento do dreno, fechei a presilinha, fiz a higienização antes 

de abrir, fiz a drenagem, transferi para o potinho com o medidor, depois 

disso limpei novamente, fechei, abri o dreno. Sempre lavando as mãos. 

Anotei na cartilha a drenagem duas vezes ao dia, toda vez que eu esvaziava 

eu anotava. Eu mesma que esvaziava o dreno, apoiava com a mão direita e 

fechava com a esquerda. (E 15) 

[...]na hora de esvaziar o pote eu mesma faço, 8 da manha e 8 da noite, 

fecho o pino , abro, jogo na mamadeira, aperto, fecho, como foi explicado e 

ía esquecendo abro no final senão não sai  e anotei na tabela. (E 6) 



 

78 
 

[...]De manhã e de noite eu mesma esvaziava o dreno, fechava a pinça 

colocava o líquido na mamadeira, apertava e fechava, teve um dia que eu 

esqueci fechado, foi a única coisa que deu um susto.(E 10) 

[...]o dreno esvaziei 2 vezes ao dia, foi difícil no início, a tampinha é dura 

para puxar , eu tive essa dificuldade, dá um medo do dreno sair. (E 11) 

 

Algumas mulheres faziam todos os cuidados em relação ao dreno, mesmo 

apresentando alguma dificuldade. 

 

[...]Eu mesma fiz o meu cuidado, botei a água para ferver, depois fazia o 

curativo, colocava a água na gaze e limpava foi meio ruim no início, a 

posição não ajuda, fazia olhando no espelho, limpava, secava e fechava, 

vocês deram a dica preparar o material todo e cortar o esparadrapo antes, 

isso me ajudou muito. Para esvaziar a bolsinha eu tirava de dia e de noite, 

2 vezes como foi falado, fechava o botão , tirava no pote e anotava, tirava o 

ar e fechava e abria, com o tempo foi ficando mais fácil. (E 8)   

[...]curativo do dreno coloco a água para ferver esfrio e faço, corto o 

esparadrapo antes, eu estou sozinha quando faço tenho que me virar, lavo 

bem as mãos, limpo com a gaze molhada 3 vezes e depois seco, boto gaze e 

esparadrapo. Para esvaziar o dreno tirei duas vezes como foi dito para 

fazer,anotei tudo no livro naquela tabela, eu abria, tirava, media num pote 

graduado e anotava, depois tirava o ar e fechava o dreno novamente tudo 

do jeito que foi ensinado, eu fechava antes de esvaziar e abria depois. (E 

13) 

[...]o dreno era esvaziado 2 vezes ao dia conforme falado no grupo, tive 

dificuldade para abrir. Eu primeiro apertava a pinça do dreno, tirava o 

liquido e fechava. Depois abria isso foi falado para não esquecer. Eu 

mesma fiz o curativo , a posição era complicada mais eu fiz de frente para 

um espelho como vocês falaram, usei água fervida , gaze e esparadrapo do 

jeito que aprendemos no grupo. (E 18) 
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As entrevistadas foram capazes de descrever como deveria ser o procedimento do 

curativo e como esvaziar o dreno, porém de acordo com as falas algumas tiveram a ajuda 

para fazer o curativo, outras apresentaram dificuldades para esvaziar o dreno, mas 

realizaram a atividade e outras mesmo com alguma dificuldade realizaram os dois 

procedimentos. 

Fazendo um paralelo com a teoria de sistemas de enfermagem: dividida em sistema 

totalmente compensatório, quando o ser humano está incapaz de cuidar de si mesmo, e o 

enfermeiro o assiste, substituindo-o, sendo suficiente para ele. Sistema parcialmente 

compensatório, quando o enfermeiro e o indivíduo participam na realização de ações 

terapêuticas de autocuidado. O sistema de apoio-educação é quando o indivíduo necessita 

de assistência na forma de apoio, orientação e ensinamento. 25 

Assim, quando a mulher mastectomizada precisa da ajuda para um curativo ou 

esvaziar um dreno, podemos relacioná-la como sistema parcialmente compensatório pois 

ela ainda depende de outra pessoa para o desempenho do seu autocuidado; porém, quando 

é capaz de realizar o procedimento sozinha relacionamos com o sistema apoio-educação, 

onde a mulher é capaz de desempenhar o seu autocuidado, necessitando de orientação e 

ensinamento quanto aos procedimentos. 

O enfermeiro pode proporcionar cuidados de enfermagem para pessoas que 

necessitam de cuidados especiais beneficiando-as, ou ainda, poderá ajudar o indivíduo, 

promovendo interação mútua através da abordagem com a família envolvendo-a no 

tratamento, reuniões de grupos, orientando-os e levando-os a aprenderem como realizar 

práticas de autocuidado24. 

Em relação aos cuidados com o braço homolateral à mastectomia (do esvaziamento 

axilar), as mulheres descreveram alguns cuidados que devem ter: 

 

[...]não retirar cutícula, manter o braço hidratado, usar protetor solar, 

passar repelente, não depilar com gilete, evitar fazer esforço, proteger 

sempre pra não ter queimadura, requer bastante cuidado. (E 3) 

[...]Não pode carregar peso no braço que fez a cirurgia. Em relação aos 

cuidados  com o braço que fiz o esvaziamento Se for pra rua tem que passar 

protetor solar e evitar peso. Não pode fazer unha pra não se machucar com 
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o alicate, evitar lâmina pra se depilar preferir usar creme pra não se 

cortar. (E 15) 

[...]não tirar cutícula,tomar injeção, tirar sangue, machucar e não pegar 

peso, como vocês falaram é melhor prevenir do que remediar, eu não vou 

pagar para ver meu braço inchado. (E 17) 

[...]falou que não podia mais tirar cutícula nem se depilar no braço do lado 

da cirurgia quem fez o esvaziamento da axila , não pode machucar e nem 

peso, pode inchar e dar uma infecção. (E 13) 

[...] o braço pode inchar, para não pegar peso, e evitar machucar, o braço 

ta sem defesa (E 20) 

 

Ainda nesse contexto, algumas mulheres demonstraram preocupação e dúvidas em 

relação ao que pode ou não fazer com este braço, como nas falas a seguir: 

  

[...]minha dúvida é o braço do esvaziamento, porque falou que não pode 

pegar peso e nem esforço repetitivo, mas acho que faltou falar o que pode 

ou não? (E 6) 

[...] em relação ao braço da cirurgia isso ta me preocupando, eu faço bolo 

para vender e uso muito o forno foi dito que não pode queimar que pode 

inchar, dependo desse dinheiro para viver, foi falado para usar luva, é isso 

que vou fazer. (E 11) 

[...]estou preocupada com o braço da cirurgia tenho que fazer as minhas 

atividades domesticas, mercado,tenho que cuidar da minha família, tem o 

risco de se abusar inchar? (E 18) 

 

Quando as mulheres foram questionadas sobre o autocuidado com o braço 

homolateral à cirurgia, em sua maioria elas descreveram alguns cuidados, mas como 

podemos ver nas falas acima, a questão ainda gera dúvidas por parte das participantes do 

estudo. 

É importante que o paciente saiba quais os cuidados que podem ser realizados em 

busca da prevenção do linfedema no braço homolateral à cirurgia. A partir desse ponto, a 

realização do autocuidado será facilitada. Não há como exercer atividades voltadas para 
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prevenção de determinados agravos se há pouco conhecimento acerca deles ou se ainda 

ocorrem dúvidas por parte das mulheres. 

 É importante que com a educação em saúde, as mulheres passem a deter saberes 

sobre os cuidados após a mastectomia com esvaziamento axilar, o que podem ou não fazer, 

pois são elas que lidam diariamente com a doença e são elas que irão realizar o 

autocuidado. 

A teoria do autocuidado de Orem nos mostra que a educação em saúde realizada 

pela enfermagem pode apresentar resultados positivos na qualidade de vida das mulheres 

mastectomizadas. Enfermagem como uma profissão que satisfaz as necessidades de 

autocuidado das pessoas, para que estas prolonguem a vida e a saúde ou recuperem-se do 

seu estado de doença81. 

Temos como motivação a melhoria da qualidade de vida dessas pacientes 

realizando a educação em saúde e é por esse motivo que se faz necessário que as mesmas 

conheçam e saibam como prevenir a instalação de complicações após a mastectomia, 

principalmente em relação aos cuidados com o braço homolateral à cirurgia. 

Conhecer os cuidados para prevenir o linfedema no braço homolateral a cirurgia é 

de grande importância para o controle desta complicação. Nas falas durante a entrevista 

percebemos mulheres ainda preocupadas e com dúvidas em relação ao esvaziamento 

axilar. Obtivemos como respostas falas que nos fazem repensar em como estamos 

realizando educação em saúde e do quanto é importante orientar, apresentar conhecimentos 

e transformar saberes.   

Em relação às possíveis complicações as mulheres falaram que: 

 

[...]se a nossa bombinha enchesse e desse algo, deveria voltar porque 

poderia ser algum furo, ou algum ar, alguma coisa que pudesse estar 

acontecendo com o nosso dreno e alguma febre, alguma dor; poderia 

procurar a emergência. (E 1) 

[...]foi dito que se tivesse febre poderia ser infecção e que se sangra-se ou 

para-se era para vir aqui no inca,  (E 9) 

[...]foi falado que se não saísse nada em 24 horas ou tivesse febre ou ficasse 

vermelhão era para vir na emergência. (E 13) 
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Paulo Freire nos convida a realizar uma prática educativa dialógica, trocando 

conhecimentos, buscando saberes a fim de criar um novo conhecimento através da troca, 

onde a participação do educando possa incentivar a busca pelo autocuidado.  

No âmbito da saúde, seguindo os pressupostos de Paulo Freire, é necessário que o 

enfermeiro oriente a mulher para os cuidados após a mastectomia, como evitar 

complicações e como realizar o autocuidado. Cabe a mesma diante das informações que 

recebe analisar criticamente cada ação e planejar dentro do seu dia a dia ações que irão 

melhorar sua qualidade de vida, inclusive reconhecendo complicações que precisem 

retorno ao hospital. 

De acordo com as respostas das mulheres participantes do estudo, estas foram 

capazes de descrever as situações que necessitam retorno ao hospital, desta forma 

minimizando o risco de uma complicação pela falta de informação da mesma quanto a 

procurar ao hospital.   

 

Categoria 3- Educação em Saúde a partir das necessidades apresentadas pelas 

mulheres mastectomizadas para o cuidado domiciliar 

 

As propostas de educação de Paulo Freire vêm sendo amplamente utilizadas pela 

enfermagem para realização de educação em saúde. Para Freire educar é oferecer 

conhecimento para que o educando possa transformar a realidade, como sujeitos da própria 

história. 

Na Teoria de Sistemas de Enfermagem, Orem nos apresenta o Sistema de Apoio e 

Educação, onde o paciente é capaz de realizar o autocuidado, porém necessita que o 

Enfermeiro seja um educador em saúde com fim de realizar orientações.  O paciente é 

capaz de aprender as ações do autocuidado, mas necessita de orientação. 

É nesse momento que a educação em saúde pode ser realizada. É necessário que o 

Enfermeiro durante o grupo educativo oriente a mulher mastectomizada a realizar seu 

autocuidado considerando as suas necessidades de cuidados após a cirurgia.  

Orem considera autocuidado como um comportamento aprendido, influenciado pelo 

paradigma da pessoa, ambiente, saúde e Enfermagem, incluindo três aspectos: as 

necessidades universais de autocuidado, as necessidades de apoio e ajuda ao autocuidado 
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durante o desenvolvimento da pessoa e os desvios comportamentais em relação à saúde da 

pessoa27.  

 Assim, os pensamentos de Orem quanto ao sistema de apoio a educação 

vislumbrando o autocuidado e de Paulo Freire  em relação a uma educação dialógica nos 

levam a concluir que para educar devemos transformar, devemos instigar a pessoa a 

realizar uma reflexão sobre a própria vida, sobre a doença e seu cuidado a fim de que 

renasça um novo saber propiciando o autocuidado. 

 

Pós-operatório em domicílio 

 

 As falas das mulheres participantes deste estudo sinalizam que, após a cirurgia, as 

mulheres encontram-se preocupadas e com dúvidas relativas a procedimentos como 

curativos, drenos e ao seu cuidado em domicílio. As principais necessidades foram: 

 

[...]a preocupação de todo mundo após a cirurgia e foi a minha 

preocupação também era ficar com esse dreno e o curativo (E 16) 

[...]Outra preocupação era ficar com esse dreno em casa. (E 19) 

[...]as pessoas achavam que eu tinha que ficar deitada  de repouso não 

podia mexer com o braço não podia fazer nada , será que se eu ficasse 

quieta o dreno ía parar de sair? eu fiquei em dúvida (E 7) 

 

Corroborando os achados desta pesquisa, observou-se em um estudo que as 

mulheres submetidas à cirurgia para o tratamento do câncer de mama apresentam 

necessidade de informações acerca dos cuidados pós-operatórios, como manuseio do 

dreno, higiene no local da cirurgia, e outras informações acerca da reabilitação, como a 

movimentação precoce do braço18. 

A explicação de todos os procedimentos e cuidados inclusive domiciliares de forma 

detalhada é fundamental para que as mulheres tenham estímulo para o autocuidado. 

Destaca-se o papel educador do enfermeiro na assistência prestada a estas mulheres, já que 

a falta ou imprecisão nas informações prestadas favorece a ocorrência de complicações no 

período de pós-operatório, que por sua vez irá retardar a cicatrização, o retorno às 

atividades rotineiras e a reabilitação11. 
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Percebemos ainda que as mulheres apresentaram dificuldades relacionadas aos 

cuidados pós-operatórios em seu domicílio: 

 

 [...]Na hora de abrir a cirurgia e tirar aquele esparadrapo todo, no 

primeiro dia a gente fica cheia de medo, até pra pegar as coisas da 

nervoso. (E 15) 

[...]só em casa você vê  a dificuldade, me deu medo do dreno sair. (E 11) 

[...]O dreno  foi difícil no inicio, é duro para abrir (E 20) 

[...]Eu estava conversando com meu marido a respeito da pinça  que a 

gente tem que apertar  que é muito dura. (E 7) 

[...]O dreno foi difícil no inicio é duro para abrir . (E 20) 

[...]teve um dia que de manha não saiu nada. Teve também um dia que o 

dreno encheu de ar .(E12) 

[...]No inicio foi difícil esvaziar, uma coisa que vocês não falaram foi de 

ficar uns pedacinhos vermelho na borracha, fiquei preocupada . (E 16) 

[...]O dreno tive dificuldade para abrir.(E 18) 

[...]teve um dia que eu esqueci fechado achei que não tava drenando ai fui 

verificar e vi que tava fechado, mais foi a única coisa que me deu um 

susto.(E 10) 

[...]as vezes esquecíamos de fechar a presilha antes de abrir o dreno.(E 4) 

[...]O dreno era tirado só 1 vez ao dia, tinha horas que esquecia de fechar 

para esvaziar,eu tive essa dificuldade. (E 14) 

 

O preparo para o autocuidado e a promoção de saúde vai além de meras 

informações sobre como “controlar” uma condição de saúde. Por isso, no que se refere à 

responsabilidade da criação de ações para o cuidado, a instauração de um processo de 

conhecimento faz-se necessário para o desenvolvimento de um trabalho educativo com as 

pessoas envolvidas na busca de uma qualidade de vida54. 

Desta forma as mulheres apresentaram no estudo dificuldades principalmente 

relacionadas ao dreno, portanto diante destas informações podemos buscar melhorar o 

trabalho educativo realizado no grupo de orientação de alta. 
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Nesse sentido, é fundamental o esclarecimento a essas pacientes que, no domicílio, 

certos cuidados deverão ser tomados para evitar complicações e facilitar a pronta 

recuperação como o uso de roupas mais largas para acomodar bem o dreno, que deve ser 

colocado dentro de uma sacolinha de plástico para proteger na hora de pôr no chão e 

durante o transporte, esvaziar o coletor duas vezes ao dia e medir em qualquer recipiente 

graduado, anotar a quantidade em formulário próprio que o serviço deve fornecer. Na hora 

da higiene corporal, lavar a incisão com movimentos leves e secar com pano limpo, 

passado a ferro, exclusivo para este fim; durante a drenagem é normal a saída de pequenos 

coágulos, portanto, é necessária vigilância constante para evitar obstruções, sendo que 

espaços vazios no tubo não significam interrupção do fluxo. Alguns fatos devem ser 

comunicados à equipe: quantidade aumentada e coloração sanguinolenta da secreção, caso 

acidental de saída do dreno, sinais flogísticos e/ou de infecção na região das incisões, 

drenagem ausente nas 24h, bolsa cheia de ar37;46. 

A explicação desses procedimentos de forma detalhada parece fundamental para 

que as mulheres tenham estímulo para o autocuidado. É importante o esclarecimento de 

que na hora de esvaziar o dreno, é necessário lavar as mãos com água e sabão, pinçar e 

esvaziar o tubo, medir, apertar, tampar a bolsa sanfonada, soltar o pinçador do tubo, 

desprezar a secreção em vaso sanitário, lavar as mãos e anotar. A troca do curativo deve 

ser realizada todos os dias, sendo que antes de tal procedimento deve seguir os seguintes 

passos: lavar as mãos, ferver água filtrada e deixar esfriar em recipiente com tampa, 

descobrir o curativo, lavar as mãos, jogar a água nas gazes estéreis, limpar com 

movimentos firmes e suaves unidirecionais de acordo com indicação do enfermeiro ou 

médico, passar o produto sugerido, cobrir a região com gazes e fixar com esparadrapo11. 

Percebemos a importância do papel educativo do enfermeiro na assistência prestada 

à saúde dessas mulheres, uma vez que o déficit de conhecimento relacionado ao 

autocuidado propicia a ocorrência de complicações pós cirúrgicas, que retardam o processo 

cicatricial e a reabilitação46. 

Após a cirurgia de mastectomia a mulher deve também dispensar cuidados extras 

com o membro homolateral, e caso não sejam tomadas as devidos cuidados, poderão 

ocorrer complicações. Além de exercícios de reabilitação, a mulher precisa tomar alguns 

cuidados com o braço operado: evitar tirar cutícula, depilar a axila, ou ferir o membro; 

durante manuseio com materiais que possam trazer risco de cortes deve-se usar luvas; não 
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permitir a aferição de sua pressão e injeções no membro operado; evitar dormir sobre o 

esse membro, para não comprometer a circulação; não carregar peso; usar luvas para o uso 

de produtos de limpeza e/ou outros produtos que possam irritar a pele; evitar calor (água, 

sol, fornos); não fazer esforços repetitivos e movimentos bruscos14. 

 

A imagem corporal fragilizada 

 

O período pós-operatório é marcado pela ambivalência, ou seja, há o alívio de ter 

sobrevivido à cirurgia e a esperança de estar curada. Mas também há o medo do retorno da 

doença, de enfrentar a dor e os curativos, de enfrentar a possibilidade permanente de um 

corpo mutilado e, ainda, preocupações com a feminilidade e com as reações do 

companheiro frente à mastectomia2. 

As dificuldades enfrentadas pela mulher após a mastectomia são muitas, 

especialmente, pelo comprometimento da autoimagem pela cirurgia. Com isso, é evidente 

a importância do trabalho da Enfermagem na reabilitação da mulher mastectomizada, para 

amenizar essas dificuldades e fortalecê-la para o seu enfrentamento de maneira menos 

traumática82. 

A primeira grande dificuldade a ser enfrentada pelas mulheres, após a mastectomia, 

é sua própria aceitação, como de se olhar no espelho e aceitar que seu corpo está diferente, 

sem uma parte que culturalmente representa a feminilidade. A identificação da mutilação 

se dá pela percepção da assimetria do corpo e pela visibilidade da cirurgia, o que para 

muitas, é um momento agressivo a sua autoimagem82. 

Tal fato reflete-se nas limitações que a mulher irá enfrentar em situações que 

envolvem a exposição do corpo e ajuste social para realização de suas atividades. Por isso, 

é de grande importância o papel da Enfermagem na tentativa de resgatar o conceito que a 

mulher mastectomizada tem de si mesma83. 

O preconceito social é motivo de constrangimento para estas mulheres, 

dificultando, ainda mais, o enfrentamento desta vivência. Isto contribui para que estas 

pacientes sejam preconceituosas em relação ao seu próprio corpo, o que leva a outra 

dificuldade a ser enfrentada no pós-operatório: o retorno a vida sexual. A maioria delas 

tem vergonha de mostrar-se nua na frente de seus parceiros, preferindo, então, manter 

relações sexuais com um sutiã ou camiseta82. 
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O cuidado às mulheres mastectomizadas requer, além de cuidados próprios da 

cirurgia, apoio emocional, objetivando melhor compreensão, adaptação e aceitação da 

autoimagem, como podem evidenciar as falas a seguir: 

 

[...]para vir hoje aqui eu já coloquei um sutiã com uma gaze, pra mim é 

importante, pois não quero sair na rua e as pessoas ficarem olhando 

diferente, quero evitar este constrangimento (E 16) 

[...]estou triste por ver que agora só tenho uma mama, tenho vergonha não 

quero sair na rua, me sinto mutilada. (E 17) 

[...]me olhei no espelho sem o peito e fiquei abatida, é difícil essa situação, 

mas to levando, tentando manter a mente equilibrada, mas claro que, no 

fundo, eu tô sentindo. (E 19) 

[...]eu achei que o mundo exterior tiraria de letra, mas aqui dentro do Inca 

estava me sentindo protegida; ao sair daqui, no ponto de taxi onde fica um 

menino, reparei que ficou olhando muito. Pensei, o menino está aqui 

acostumado a ver as mulheres sem peito, como está olhando assim?me 

chocou e me causou vergonha. Estou esperando chegar o final do mês para 

eu pegar a prótese; porque com ela vou me sentir protegida.Quando uma 

pessoa olha uma pessoa mutilada com um dreno, sente pena(E20) 

[...] Depois da cirurgia meu chão caiu, não sei mas tenho medo que tenha 

passado por tudo isso à toa. Fiz a quimioterapia, fiquei sem cabelo, fiz a 

cirurgia, falam que vou ficar boa, mas não sei se isso é verdade. A gente 

fica abalada, quem passa por isso e diz que tudo bem só pode estar 

mentindo, só quem passa é que sabe, o medo e a vergonha que dá (E 2) 

[...] fiquei triste por ver que agora só tenho uma mama, não quero sair na 

rua sem um volume para não comentarem, foi uma mutilação no meu corpo. 

(E 4) 

[...]não é fácil olhar no espelho e ver que você tá sem peito, eu tenho medo 

de morrer, todo mundo sempre fala que quem tem câncer morre. (E 9) 

[...]não é fácil estar com um dreno agarrado no seu corpo, também está 

sendo difícil me olhar, até agora parece que a ficha não caiu, vou ser 
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sincera não vejo a hora de poder colocar um sutiã com volume para 

disfarçar, é muito chato as pessoas olharem com pena para você. (E 11) 

 

A aparência pessoal é uma das preocupações básicas na vida do ser humano 

saudável, trazendo traços característicos11. As falas demonstram como esse aspecto pode 

fazer diferença na recuperação e na manutenção da auto-estima dessas mulheres. A roupa 

desempenha um importante papel durante o período pós-cirúrgico, uma vez que é por meio 

do uso de alguma vestimenta que a mulher procura ocultar a cicatriz. Ao se preocupar 

consigo mesma, a mulher procura meios de se cuidar buscando soluções desejáveis. 

A perda da mama ocasiona sentimentos de vergonha, rejeição e inferioridade. Isso 

se explica, pois a representação do corpo desempenha papel marcante na construção da 

auto-imagem e consciência do corpo, em particular a relação estabelecida pela pessoa com 

o próprio corpo, é um elemento constitutivo e essencial da individualidade84. 

Além disso, o seio é tido como o objeto central de desejo e satisfação, e adquirir 

uma doença localizada neste objeto destroem todas as possibilidades de simbolização da 

mulher enquanto ser feminino. Quando é ameaçada da perda deste órgão, a mulher sente 

que sua identidade feminina está sendo questionada, bem como a sua capacidade para a 

amamentação e sua sensualidade84, é o que podemos observar nas falas das mulheres. 

Ao se depararem com a perda da mama as mulheres experimentam um momento 

muito complexo, vivencia-se o real sentimento de que a vida está acabando a mutilação é 

certa e o futuro é uma incógnita, instalam-se diferentes reações diante do fato7. 

Percebemos que apesar da preocupação com a imagem, algumas mulheres 

priorizam a vida em detrimento da retirada da mama, como descrito nas falas: 

 

[...]eu me sinto mutilada, é muito complicado tirar a mama , mas botei na 

minha cabeça que a minha vida está em primeiro lugar e quero ver meus 

netos crescendo. (E 12) 

[...]se Deus quis assim e para ficar curada tive que perder a mama, o 

negocio é a minha vida, o que ia adiantar ficar com a minha mama e perder 

a minha vida. (E 13) 

[...] O importante foi ficar boa, isso é que importa, tirar o peito é o de 

menos se eu ficar curada. (E 5) 
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A aceitação da perda da mama, para muitas mulheres vem do fato de que não há 

outro jeito, vem como o único caminho para a cura tão esperada, ou seja, se livrar do mal, 

dessa forma, é melhor aceitar que morrer sem ao menos tentar7. É fundamental, para as 

mulheres encararem a doença com coragem, sem perderem a esperança, é preciso acreditar 

na possibilidade de se recuperar e voltar a ter uma vida normal84. 

É importante destacar que cada mulher reage a essa situação segundo sua história 

de vida, ao contexto social, econômico e familiar e o medo da morte que neste momento é 

maior, logo a manutenção da vida é considerada mais importante do que a perda da mama 

propriamente dita11. 

O estudo notou ainda que algumas delas não se preocupavam em perder a mama 

desde que ficassem saudáveis, sendo este pensamento frequente nas mulheres de idade 

avançada. Já as jovens tiveram uma reação diferente em perder a mama, causando 

desespero por pertencerem a uma sociedade que é regida por normas estéticas e sexuais 

rígidas11.  

Outra preocupação das mulheres após a mastectomia é a questão da sexualidade 

como exemplificado nas falas: 

 

[...]às vezes tenho vergonha que meu marido me olhe assim e perca o 

interesse, quero fazer a reconstrução, vou pedir ao médico, isso amenizaria 

minha dor, eu sou mulher, você entende? Tudo isso não é fácil,(E 9) 

[...]uma das coisas que me deixa preocupada, com medo é a questão da 

libido. (E20) 

 

A retirada da mama modifica a identidade da mulher nos aspectos sociais e sexuais, 

com reflexos no relacionamento conjugal. No entanto, os efeitos da mastectomia sobre a 

vida do casal dependem muito da relação conjugal de ambos, antes da intervenção 

cirúrgica, e da qualidade do relacionamento sexual e envolvimento emocional7. 

O enfermeiro deve contribuir com a equipe multidisciplinar e seu papel é 

fundamental para ajudar a mulher neste processo tão difícil e modificador que é a 

extirpação da mama, cujo comprometimento da auto-imagem traz traumas de ordem física, 
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emocional e social que podem influenciar negativamente na evolução do tratamento e 

recuperação das mesmas7. 

 Cabe ressaltar que no momento da alta as mulheres mastectomizadas participam do 

grupo de orientação de alta realizado apenas pelo enfermeiro, porém esta irá participar do 

Grupo Câncer de Mama e Qualidade de Vida formada por uma equipe multidisciplinar, 

este voltado para a reabilitação de clientes de pós-operatório tardio e seus familiares em 

nível ambulatorial. Funciona em quatro reuniões mensais, às terças feiras às 13:30h, cada 

uma com profissionais de diferentes áreas (primeira reunião com o médico mastologista, 

segunda reunião com o enfermeiro e a fisioterapia, terceira reunião com nutricionista e a 

psicologia, quarta reunião com o médico oncologista clínico). Tem como objetivo 

minimizar traumas físicos, emocionais e sociais, de forma a evitar a evasão do tratamento. 

Neste momento, além da atuação profissional é fundamental para recuperação 

destas mulheres o apoio recebido pela família e rede social, uma vez que as mudanças 

ocorridas após o tratamento da doença são significativas e transformadoras. Há 

necessidade de apoio por parte de pessoas próximas, como esposo, filhos, amigos, enfim, 

alguém que possa ajudá-las nesse processo17. 

 

A Rotina dia-a-dia reconstituída 

  

As mulheres demonstraram preocupação e dificuldade com as atividades do seu 

dia-a-dia como observamos a seguir:  

 

[...]não nasci com um dreno no meu corpo, isso dificultou para fazer o que 

estou acostumada (E 13) 

[...]o dreno incomoda para tomar banho parece que mexe dentro de você.(E 

12) 

[...]Essa semana foi complicada porque ficar com um dreno do lado que 

você dorme é muito ruim, aí você não dorme direito e o dia seguinte fica 

mais estressada (E 10) 

[...]Tenho que fazer as minhas atividades domésticas, mercado,tenho que 

cuidar da minha família, tem o risco de se abusar, inchar? (E 18) 
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[...]Fazer as coisas domésticas é difícil, tá recente e com esse dreno fica 

pior.(E11) 

[...]Depois que eu tirar o dreno ainda tenho dúvida é se meu braço vai 

inchar. Como eu disse, eu sempre fiz tudo. Não tem como eu não fazer, o 

meu medo é se o meu braço vai inchar e eu vou ter que usar aquela meia, 

eu ainda tenho dúvidas no que posso fazer ou não. (E 6) 

[...]Em relação ao braço da cirurgia estou com medo, eu gosto de ser 

independente, até nestes dias eu comi e me vesti sozinha, até lavei uma 

louça para distrair a mente, mas o meu dia a dia ainda não voltou ao 

normal, na verdade nem sei se vai voltar (E14) 

[...]Em relação às atividades de casa, ficavam me controlando. Não estou 

fazendo nada. Meu esposo trabalha durante o dia, mas à noite ele mesmo 

chegando do serviço está fazendo a comida, me ajudando  e participando 

junto comigo. (E 1) 

[...]Não lembro se falaram se podia fazer as coisas de casa, eu até tentei 

passar uma vasoura na casa e lavar uma louça, mas meu filho não deixou. 

Ele só deixava eu comer sozinha, até tirou férias do trabalho para eu não 

ficar sozinha ele fala que sou teimosa, rebelde.(E 2) 

[...]Não fiz as atividades do meu dia a dia meu marido não deixou falou que 

só depois de tirar o dreno. Mais comer e me vestir eu fiz isso é o mínimo 

não sou invalida. (E4) 

 

Com relação às atividades de vida diária é comum as mulheres apresentarem 

preocupações com a sua continuidade após a retirada da mama, visto que a mulher, na 

maioria das vezes, é acostumada a cuidar e o fato de ter que ser cuidada gera um 

sentimento de angústia, preocupação e ansiedade11.  

A mulher desempenha muitos papéis: mãe, esposa, trabalhadora, chefe de família e 

cidadã, trazendo dentro desse universo muitos obstáculos no desempenho dos seus papéis, 

principalmente em situações em que essa mulher adoece. Dessa forma, surgem 

preocupações como não querer ser um incômodo, não depender dos outros, não 

atrapalhar11. 
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Diante disso, é necessário um suporte emocional especializado que deverá ser 

sempre oferecido, visto que, muitas vezes o estresse que acompanha este momento 

dificulta a absorção racional de todas as informações dadas7. 

A mulher que está acostumada a desenvolver atividades domésticas no lar, muitas 

vezes tem a preocupação com a família, pois é responsável pela alimentação, filhos e 

organização em geral da casa, existindo a preocupação com as atividades que ficarão 

descobertas. 

 

[...]foi complicado, eu sempre fiz de tudo, tenho um marido e dois filhos 

homens, gosto de cuidar, como eu falo, dos meus meninos. Eles não deixam 

eu fazer nada, a casa tá uma zona e isso tá me deixando nervosa. Eles tão 

comprando quentinha, não fazem nada em casa e não deixam eu fazer, até 

sei que não posso, mas  tô muito nervosa com a situação( E 6) 

[...]Espero essa semana cuidar um pouco da minha casa, é isso que vou 

fazer, eles querendo ou não eu sempre cuidei de tudo. (E 18) 

[...]só tenho meu marido, não temos filhos, coitado ele até tentou cuidar da 

casa mas foi um desastre, minha casa tá de pernas para o ar.(E13) 

[...]eu queria ir no mercado comprar um alface. (E 16) 

[...]Eu acho muito ruim você ter que explicar como fazer as tarefas, não 

tenho paciência. Meu marido determinou que eu só vou fazer as coisas 

daqui há um mês.(E 20) 

 

A demora para o retorno das atividades domésticas gera ansiedade nas mulheres, 

visto que querem realizá-las rapidamente, e isso traz a visão utilitarista do corpo, percebido 

como um instrumento para a maternidade, trabalho e manutenção da subsistência, e o 

adoecer é sinônimo de fraqueza, de incapacidade de auto-sustentação8. 

A apreensão não se resume apenas no seu processo de adoecimento, mas em tudo 

que ela deixa de fazer devido a sua limitação física. Em consequência, seu adoecimento, 

muitas vezes gera uma mudança na rotina familiar8. As atividades domésticas são possíveis 

de serem realizadas, desde que sejam por etapas, e que isso traga segurança à mulher. As 

mulheres devem ser encorajadas a realizar medidas de higiene e autocuidado15. 
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Estudos têm demonstrado que no pós-operatório imediato a mulher deve ser 

encorajada a realizar medidas de higiene e autocuidado como: pentear os cabelos, escovar 

os dentes, banhar-se exercitando o braço afetado e executar exercícios respiratórios de 

inspiração e expiração, alternando com relaxamento, para diminuir sensações de dor e 

acúmulo de secreções no tecido subcutâneo. No pós-operatório tardio, exercícios 

respiratórios, de ombros e braços para ganhar amplitude e força são recomendados11. 

Além de exercícios de reabilitação a mulher precisa tomar alguns cuidados com o 

braço operado, para prevenir complicações, com destaque para o linfedema57: evitar tirar 

cutícula na mão do lado operado; evitar depilar a axila do lado operado; evita ferir o 

membro do lado operado, usando luvas; não permitir a aferição de sua pressão e injeções 

no membro operado; evitar dormir sobre o membro operado, para não comprometer a 

circulação; não carregar peso do lado operado; usar luvas para o uso de produtos de 

limpeza e/ou outros produtos que possam irritar a pele; evitar calor (água, sol, fornos); não 

fazer esforços repetitivos e movimentos bruscos11. 

 

Continuidade do tratamento: desafio a ser vivido 

  

A reabilitação da mulher submetida à cirurgia de câncer de mama requer um 

suporte integral, que envolva tanto a família, como uma assistência multiprofissional, na 

qual é de grande importância o papel do Enfermeiro. Nesse processo de reabilitação a 

mulher deverá receber informações sobre outros tratamentos como quimioterapia e 

radioterapia 17. 

Para alcançar esta reabilitação, torna-se necessário o desenvolvimento de ações 

educativas que ajudem as pacientes e seus familiares a adquirirem conhecimento sobre os 

tratamentos complementares após a cirurgia, os quais, contribuem para o sucesso do 

tratamento. 

Constatamos que após a cirurgia, as mulheres voltam a se preocupar com o 

tratamento complementar e se deparam com dúvidas sobre o mesmo, como descrito nas 

falas:  
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[...]o que me incomoda é quando vou saber a continuidade do 

tratamento?será que vai demorar muito? Estou ansiosa quanto ao resultado 

e ao tratamento depois da cirurgia? (E 8) 

[...]Agora que passou a cirurgia minha preocupação é com o tratamento, o 

médico ainda não falou se vou fazer quimioterapia ou radio (E 13) 

[...] quando vou saber a continuidade do tratamento? e quando vou poder 

usar um sutiã com uma prótese?quero saber da possibilidade da 

reconstrução? tô numa ansiedade só. (E 19) 

 

O câncer de mama pode ser tratado por meio de radioterapia, quimioterapia, terapia 

hormonal ou cirurgia. Frequentemente são usadas duas ou mais abordagens terapêuticas, 

dependendo das necessidades de cada cliente, visando obter o melhor resultado possível. 

Nesse momento a mulher se depara com dúvidas relacionadas a estas terapias, bem como 

os critérios feitos para a escolha. As principais dúvidas e questionamentos após a cirurgia 

estão relacionados à quimioterapia e a radioterapia11. 

A radioterapia é utilizada com o objetivo de destruir as células remanescentes após 

a cirurgia ou para reduzir o tamanho do tumor antes da cirurgia. 

Por existirem dúvidas em relação ao tratamento, conforme verificamos nas falas, é 

fundamental o esclarecimento para aquelas mulheres que fazem uso de radioterapia que as 

reações pós-irradiação, em geral, são bem toleradas, os efeitos colaterais temporários e, 

amiúde, consistem em reação cutânea branda a moderada, alopécia, xerostomia, eritema, 

esfoliação da pele, alteração e perda do paladar, salivação diminuída, estomatite, disfagia, 

anorexia, náuseas, vômitos, diarréia, anemia, leucopenia, trombocitopenia e fadiga. Pode 

levar às complicações como queimaduras, alterações na mobilidade e linfedema do braço.  

A quimioterapia também foi motivo de dúvida levantada pelas mulheres. 

Considerando que a finalidade desse procedimento é erradicar a disseminação 

micrometastática interferindo no processo de divisão e multiplicação celular. Os agentes 

antineoplásicos da quimioterapia são usados na maioria das vezes em combinação, para 

aumentar a eliminação das células cancerígenas, diminuindo a incidência e a severidade 

dos efeitos colaterais, visto que um dos agentes serve para reverter o efeito do outro83. 

Infelizmente ainda não existem quimioterápicos que atuam exclusivamente sobre as 

células doentes, eles interferem também nas saudáveis. Isto explica em boa parte os efeitos 
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colaterais dessas drogas, como queda de cabelo, náuseas e vômitos, diarréia, estomatites, 

imunodepressão, anemia, manchas na pele e unhas entre outros. Por essa razão, vale 

esclarecer a mulher que será submetida ao tratamento das possibilidades de ocorrência 

desses efeitos e oferecer apoio e informação suficientes para que ela entenda que essa é 

uma etapa transitória83. 
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CAPÍTULO V – DIÁLOGOS POSSÍVEIS: ORIENTAÇÕES DE ALT A 

PARA MULHERES MASTECTOMIZADAS 

 
O vídeo educativo possibilita a exploração diferente dos temas abordados, bem 

como uma melhor visualização das informações, pode despertar a curiosidade e o interesse 

pela investigação, bem como diversas outras competências, desde que utilizado de forma 

adequada e adaptada aos objetivos de aprendizagem 85.  

A combinação de linguagens áudio e visual permite que a informação seja mais 

assimilada e, por isso, gera uma maior facilidade na aprendizagem em menor tempo. 

Portanto, pode-se referir que o vídeo educativo pode proporcionar ao indivíduo uma maior 

compreensão das informações oriundas dessa tecnologia educativa85. 

No contexto da educação em saúde, a contribuição de tecnologias educativas e o papel 

desse recurso são voltados para promoção da saúde, prevenção de complicações, 

desenvolvimento de habilidades e favorecimento da autonomia e confiança do paciente.   

Assim, construir uma tecnologia educacional no formato de um vídeo baseado nas 

necessidades descritas pelas mulheres mastectomizadas neste estudo representa o produto 

desta pesquisa.   

Este produto foi concretizado a partir da reflexão acerca dos conhecimentos 

apresentados por essas mulheres, suas perspectivas e sugestões de realização do grupo, 

com a participação do sujeito, dialogicidade e acolhimento, bem como as habilidades 

técnico-científicas do enfermeiro, ética e estética, com o intuito de melhorar a qualidade do 

grupo e a qualidade de vida dessa clientela.  

Assim, a partir dos resultados deste estudo, foi elaborado um vídeo com os cuidados 

necessários após a mastectomia a ser utilizado durante o grupo de orientação de alta às 

mulheres mastectomizadas a fim de contribuir com o processo de educação em saúde no 

mesmo, de forma a ampliar a abordagem e a intervenção em relação às necessidades desta 

clientela.   

Este vídeo foi viabilizado a partir de um convite a uma paciente que foi submetida à 

mastectomia; a filmagem foi realizada após a assinatura do termo de consentimento para  a 

autorização de imagem. 
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Segue abaixo os diálogos possíveis do vídeo educativo para alta de mulheres 

mastectomizadas: 

 
Diálogos Possíveis Conteúdo 
 

1- Curativo cirúrgico 

 

Separe o material a ser utilizado: 

-Sabonete líquido neutro 

-Toalha lavada e passada ou Gaze esterilizada 

 

Procedimento/como fazer: 

-O curativo cirúrgico deve ser realizado durante 

o banho; 

-Retire o curativo cirúrgico antes do banho; 

-Proteja o curativo do dreno com um plástico 

para evitar molhar; 

-Lave suavemente os pontos da cirurgia durante 

o banho com água e sabão líquido neutro; 

-Seque o local com uma toalha lavada e passada 

ou gaze; 

-Mantenha exposta a ferida cirúrgica. 

 

 

2- Curativo do dreno 

 

Separe o material a ser utilizado: 

-Água filtrada, fervida e fria 

-Gaze estéril 

-Esparadrapo 

 

Procedimento/como fazer: 

-Troque o curativo todos os dias após o banho; 

-Lave as mãos; 

-Retire o curativo e lave as mãos novamente; 

-Ferva água filtrada e deixe esfriar em um 

recipiente com tampa antes do procedimento; 
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-Jogue a água na gaze e limpe o local de inserção 

do dreno suavemente; 

-Repita este procedimento 3x sempre jogando 

fora a gaze; 

-Pegue uma gaze e seque bem o local; 

-Cubra a ferida com 2 gazes, uma dobrada por 

baixo e outra aberta por cima; 

-Prenda com esparadrapo. 

-Lave as mãos. 

 

 

3- Esvaziar o dreno 

 

Separe o material a ser utilizado: 

-Gaze 

-Álcool 

-Coletor graduado 

 

Procedimento/como fazer: 

-Lave as mãos; 

-O dreno deve ser esvaziado 2 vezes ao dia 

(manhã e noite); 

-Feche a pinça do dreno; 

-Realize a limpeza externa da tampa de abertura 

do dreno com gaze umidecida com álcool; 

-Repita este procedimento 3x; 

-Abra a tampa; 

-Esvazie o coletor dentro de um frasco graduado; 

-Aperte o coletor para retirada de todo o ar; 

-feche a tampa; 

-Abra a pinça do dreno; 

-Descarte a secreção no vaso sanitário; 

-Lave o frasco graduado com água e sabão; 

-Lave as mãos; 
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-Anote a drenagem na tabela da cartilha 

fornecida pela enfermagem; 

-Mantenha o dreno preso à roupa na altura da 

cintura. 

 

 

4- Complicações que necessitam retorno ao hospital 

 

-Febre (temperatura igual ou superior a 380c) 

-Dor forte no local operado que não melhore 

com uso do analgésico prescrito; 

-Vermelhidão e inchaço no local da cirurgia e no 

braço do lado operado; 

-Mudança da cor da secreção do dreno para 

vermelho brilhante, seguido do aumento de seu 

volume de drenagem; 

-Ausência de secreção no coletor por 24 horas; 

-Presença de ar no coletor, mesmo com o 

circuito todo fechado, o que pode significar 

vazamentos por orifícios; 

-Não se preocupe com a presença de pequenos 

coágulos, pequenos pedacinhos de gordura e 

espaço vazio ao longo do tubo não significam 

necessariamente entupimento do dreno. 

 

5- Informações e recomendações para rotina de 

mulheres que fizeram mastectomia com 

esvaziamento axilar 

 

-Os linfonodos são órgãos do sistema linfático 

que atuam na defesa do organismo contra 

infecções; 

-Após a cirurgia com esvaziamento axilar, ou 

seja, retirada dos linfonodos, é necessário tomar 

certos cuidados com o braço do lado operado 

para proteger seu organismo contra infecções; 

-Caso você tenha se machucado no braço do lado 

da mama operada, faça curativos todos os dias e 
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mantenha o ferimento coberto até a completa 

cicatrização. Se não melhorar, no caso de 

infecção, que pode surgir com vermelhidão, dor 

ou inchaço, com ou sem febre, procure auxílio 

no hospital. 

 

O que você deve evitar no lado operado: 

-Tomar injeções ou vacinas, retirar sangue e 

verificar a pressão arterial neste braço; 

-Ferimentos ou queimaduras, pois podem ser a 

porta de entrada para infecções; 

-Carregar bolsas ou pacotes pesados; 

-Usar objetos e roupas que apertem a região, 

como relógios, joias, etc; 

-Cortar a cutícula com alicate; 

- Costurar sem uso de dedal; 

-Mexer no forno e no jardim sem luvas; 

-Picadas de insetos e mordidas de animais; 

-Contato direto da pele com substâncias 

irritantes, como cloro; 

-Ficar exposta ao sol a ponto de ter queimadura 

de pele. Não se esqueça do uso do filtro solar e 

dos horários adequados à exposição ao sol (até 

às 10h e após às 15h). 

 

O que você pode fazer no lado operado: 

-Usar removedor líquido para cutícula; 

-Usar loção depilatória ou cortar os pelos da 

axila com tesoura; 

-Usar desodorante tipo bastão sem álcool; 

-Usar luvas grossas quando estiver trabalhando 

no jardim, usando esponja de aço (tipo Bombril) 
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e lidando com forno. 

-Procure realizar atividades de autocuidado e 

higiene como: alimentar-se, escovar os dentes, 

pentear os cabelos, lavar o rosto, se vestir, 

maquiar-se, estimulando assim a movimentação 

do braço afetado; 

 

6- Continuando o tratamento 

 

-A continuidade do tratamento será definido na 

próxima consulta médica, de acordo com o 

resultado da cirurgia; 

-Poderá ser necessário complementar o 

tratamento com: quimioterapia ou radioterapia. 

-Quimioterapia: é o tratamento que usa 

medicamentos que interferem na divisão e 

multiplicação celular. 

-Radioterapia: é o uso de raio X de alta potência 

que pode ser usado no tratamento do câncer. 

-Caso necessite de um desses tratamentos 

complementares, receberá as devidas orientações 

pela equipe de saúde. 

-Após a cicatrização completa da ferida cirúrgica 

utilize cremes para manter sua pele hidratada. Se 

for do seu interesse, você poderá usar uma 

prótese externa de mama. 

-O uso de sutiã com prótese tem a finalidade de 

melhorar a estética e manter a postura corporal. 

-Após o tratamento cirúrgico a paciente terá 

acompanhamento do enfermeiro na sala de 

curativo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Considerando a metodologia adotada e os objetivos propostos, a atividade educativa 

realizada em grupo neste estudo foi considerada adequada, proporcionando a construção de 

novos conhecimentos favoráveis à mulher mastectomizada e puderam influenciar 

positivamente no autocuidado.  

Percebe-se que a educação abordada em grupos pode associar outras tecnologias 

educativas, como por exemplo manuais educativos. Destaco a importância da participação 

da família nas atividades educativas como facilitador à adesão da prática do cuidado.  

Portanto, entendemos que mudanças são necessárias nas práticas de saúde no que 

tange à mulher mastectomizada, integrando família, grupos de apoio, manuais educativos, 

palestras, oficinas e vídeos. Todos devem estar interligados no processo educativo.  

Verificamos os saberes das mulheres mastectomizadas após a cirurgia para o 

autocuidado, estas foram capazes de descrever alguns cuidados que devem ter após a 

mastectomia. As dúvidas foram relacionadas aos cuidados pós-operatórios, à imagem 

corporal, à volta as suas atividades de vida diária e a continuidade do tratamento.  

Assim, ressaltamos a importância do papel educativo na assistência e a inserção da 

cliente no processo decisório de seu tratamento, pois ela tem o direito de decidir e saber 

como vai cuidar de seu corpo. 

O Enfermeiro que trabalha com mulheres mastectomizadas deve prestar assistência 

que congregue técnica, ciência e humanização, fornecendo todas as informações e 

orientações,respeitando as necessidades e entendimento,reabilitando-as para o autocuidado.  

O exercício da prática de educação em saúde pressupõe abertura, disponibilidade para 

ouvir o outro, horizontalidade na relação interpessoal e na ação educativa. O profissional 

de enfermagem deve ampliar sua compreensão, perceber os elos que unem as mulheres 

mastectomizadas em sua volta, captar seus desejos, vontades e sentimentos. A relação 

entre ambos é um fenômeno de transformação e cuidado e não um evento condicionado 

somente, ao avanço tecnológico. Isto porque, não existe um saber verdadeiro, todo saber é 

relativo, negado, superado ou complementado por outros saberes. O conhecimento não é 

criado e sim agregado a valores, culturas e experiências individuais de cada pessoa. 

Os saberes não podem ser simplesmente transferidos, mas instigados aos educandos, 

neste caso, o sujeito-paciente, a serem sujeitos reais na construção e da reconstrução 
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juntamente com o educador, estando ambos inseridos no processo de cuidar e educar em 

saúde. 

Além disso, é importante destacar a inserção de todos os indivíduos envolvidos no 

contexto da mulher que realizou a mastectomia, principalmente dos familiares, nas 

atividades de educação em saúde, o que implica também estar atento e compreender a 

percepção destas pessoas sobre a mastectomia e como podem auxiliar no cuidado do seu 

familiar. Portanto, acredita-se que futuras investigações nesta temática são necessárias para 

aumentar as evidências científicas, e assim ampliar e melhorar a implementação de ações 

de educação em saúde voltadas para a mulher mastectomizada, elucidando e preenchendo 

lacunas ainda existentes. 

Comprovou-se pelo estudo que o grupo atua como espaço de elucidação de dúvidas, 

de compartilhamento de medos e angústias e de muitas trocas de saberes. Mas há 

necessidade de revisão da dinâmica do grupo principalmente em relação ao tempo.  

Desta forma o produto desta pesquisa, ou seja, o vídeo educativo pretende contribuir 

com a dinâmica do grupo, a fim de fornecer subsídios para que as orientações acerca dos 

cuidados para alta de mulheres mastectomizadas sejam fornecidas de forma a favorecer a 

compreensão da informação, buscando melhorar o processo de educação em saúde com a 

construção de novos saberes com uma redução no tempo de realização do grupo para que 

se torne menos cansativo como foi constatado no estudo.  

Assim, o desenvolvimento do vídeo educativo durante o grupo pode facilitar a 

construção do conhecimento dos cuidados após a mastectomia por se tratar de um material 

educativo com recursos visuais e auditivos.  

 Entendemos que cabe à enfermagem e outras profissões a construção de trabalhos 

como este que focaliza a atenção na cliente e em suas necessidades. Acreditamos que as 

evidências científicas são fundamentais, mas não podem estar separadas da reflexão, do 

contato com a cliente, do desenvolvimento do serviço e da sensibilidade dos profissionais. 

A equipe deve atuar de forma humanizada, atentando-se não apenas para a doença como 

também para o cliente como um todo, com sua história, medos, angústias e preocupações. 
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APENDICE A 

Roteiro para observação de campo 

 

- Grupo de orientação para alta de mulheres mastectomizadas 

 

Data:__________ 

Início:_________Termino:__________Duração:__________ 

 

- Profissional que realizou o grupo( classe):_____________________ 

 

- Numero de participantes pacientes/familiares:____________ 

1- Condições do cenário/ambiente 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2 - Dinâmica utilizada: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3- Recursos didáticos: 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4- Conteúdos abordados:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5- Descrição da participação da clientela: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

- Observações/impressões do pesquisador: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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APENDICE B 

Roteiro para entrevista às mulheres mastectomizadas 

                                                                                                

            Entrevista no_____ 

            Data:___________Início:_________Termino:__________Duração:_________ 

Nome:                       

Idade:           Estado civil:                     Religião:                           Etnia:            

Número de  filhos:                                Renda familiar: 

Ocupação:                                             Escolaridade: 

Tabagista:          Etilista:                       Casos de câncer na família: 

Tratamentos realizados antes da cirurgia:           

Doenças associadas: 

 

1-Fale sobre como foram esses 7 dias após a cirurgia? 

2-Fale sobre os cuidados do pós-operatório em seu domicilio? Dificuldades?Quais? 

3- Você poderia falar sobre os conteúdos abordados durante o grupo de alta?  

4-Você considera que os conteúdos abordados durante o grupo de alta contribuíram 

para atender as suas necessidades para o cuidado em domicilio?  

5-Você teve outras necessidades (demandas) de cuidado da cirurgia em seu 

domicilio que não foram faladas no grupo? 

6- Recebeu ajuda de familiares( quais) ? 

7-Você considera que houve aprendizado após a participação no grupo de alta?  

quais?  

8- Quais os cuidados que devem ser realizados com: ferida cirúrgica; curativo do 

dreno; como esvaziar o dreno; braço do lado da cirurgia; atividades diárias; 

situações que necessitam retorno ao hospital.  

9-Você considera importante a participação no grupo de orientação de alta? 

Porque? 

10- Como você se sente após a participação no grupo de orientação de alta? 

11-Você gostaria de acrescentar algo ao que foi apresentado pelo grupo de 

alta/sugestões?Quais? 

12-Você gostaria que as orientações de alta fossem abordadas de outra forma?  



 

115 
 

APENDICE C 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
O PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM UM GRUPO DE ORIENTAÇÃO 

DE ALTA À MULHERES MASTECTOMIZADAS 
 
Nome do Voluntário: ______________________________________________________ 

Você está sendo convidado(a) a participar de um estudo que envolve  o processo de 
educação em saúde em um grupo de orientação para alta de mulheres mastectomizadas 
desta instituição. 

Sua finalidade é conhecer o processo de educação em saúde desenvolvido pelo 
enfermeiro no grupo de orientação de alta junto à mulheres mastectomizadas, no intuito de 
auxiliá-las no enfrentamento da doença e avaliar a aprendizagem para o cuidado em 
domicilio após o grupo de alta, a qual visa saber o que o cliente aprende, como aprende e 
quais as necessidades com que se depara. As informações coletadas neste estudo podem 
ajudar no processo de educação em saúde, para uma reflexão acerca do conhecimento 
apresentado por essas mulheres após a participação no grupo, espera-se produzir 
tecnologias educacionais em saúde para o grupo de forma a ampliar o processo de 
avaliação, abordagem, intervenção e acompanhamento, com o intuito de melhorar a 
qualidade do grupo e consequentemente a qualidade de vida dessa clientela. 

Para que você possa decidir se quer participar ou não deste estudo, precisa conhecer 
seus benefícios, riscos e implicações. 
 
OBJETIVO DO ESTUDO 

Os objetivos propostos são: Conhecer o processo de educação em saúde realizada 
ao grupo de orientação de alta pela perspectiva das mulheres mastectomizadas; Identificar 
os conhecimentos aprendidos pelas mulheres mastectomizadas após o grupo de orientação 
para alta. Discutir os conteúdos da educação em saúde a partir das demandas apresentadas 
pelas mulheres mastectomizadas. Construir uma tecnologia educacional no formato de um 
vídeo para o grupo de orientação de alta, aplicado à mulheres mastectomizadas. 
 
PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 
         Se o (a) Sr. (a) concordar em participar deste estudo, lhe será solicitado que responda 
a algumas perguntas na forma de entrevista que será gravada. Estas perguntas estão 
relacionadas a sua participação no grupo de alta para mulheres mastectomizadas. 
 
RISCOS 
         Durante a coleta de dados você não sentirá nenhum mal estar físico e também não 
será exposto a nenhum risco a sua saúde. 
 
BENEFÍCIOS 
        A finalidade deste estudo é fortalecer o processo de educação em saúde no grupo de 
orientação para alta de mulheres mastectomizadas, para uma reflexão acerca do 
conhecimento apresentado por essas mulheres após a participação no grupo, espera-se 
gerar novas tecnologias educacionais em saúde para o grupo de forma a ampliar o processo 
de avaliação, abordagem, intervenção e acompanhamento, com o intuito de melhorar a 
qualidade do grupo e conseqüentemente a qualidade de vida dessa clientela. 
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ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS 

O responsável pelo estudo fará o acompanhamento durante a coleta dos dados, que 
será em uma única visita. Caso seja necessário, poderá ser solicitada sua assistência. 
 
CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS 
        Asseguro que será mantido o anonimato das informações prestadas. Além da equipe 
de saúde que cuidará de você, seus registros médicos poderão ser consultados pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer (CEP-INCA) e equipe de 
pesquisadores envolvidos. Seu nome não será revelado ainda que informações de seu 
registro médico sejam utilizadas para propósitos educativos ou de publicação, que 
ocorrerão independentemente dos resultados obtidos. 
 
CUSTOS 

Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento pela sua participação no estudo. 
 
BASES DA PARTICIPAÇÃO 
        A participação no estudo é totalmente voluntária. Nenhum tipo de compensação ou 
ressarcimento será feito pelo investigador principal. Esclarecemos que terá o direito de se 
retirar a qualquer momento do estudo. Quanto ao material escrito e/ou gravado em fitas 
cassetes, poderá ser interrompido e devolvido no momento em que desejar.  
 
GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 
          Nós estimulamos a você a fazer perguntas a qualquer momento do estudo. Neste 
caso, por favor  entre em contato com: Enfermeiro Felipe Raqui Bordallo Rua Boiaca,227. 
Bl.01. Apt:804. Bento Ribeiro. Tel: 30167529/ 8848-5103.. Se você tiver perguntas com 
relação a seus direitos como participante do estudo O PROCESSO DE EDUCAÇÃO EM 
SAÚDE EM UM GRUPO DE ORIENTAÇÃO DE ALTA À MULHERES 
MASTECTOMIZADAS , também pode contar com um contato imparcial, o CEP-INCA, 
situado à Rua do Resende 128- sala 203, Rio de Janeiro, telefones (21) 3207-4550 ou (21) 
3207-4556, ou também pelo e-mail: cep@inca.gov.br  
        Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo assim como os benefícios 
e riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e 
todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento 
para participar neste estudo. 

Entendo que não receberei compensação monetária por minha participação neste 
estudo. 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 
__________________________________         ____ / _____ / _____ 
(Assinatura do Participante)                                 dia      mês      ano 
_______________________________________________________  
(Nome do Participante – letra de forma ) 
__________________________________           ____ / ____ / _____ 
(Assinatura de Testemunha, se necessário)            dia     mês     ano 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo 
ao participante indicado acima. 
__________________________________________            ____ / ____ / ____ 
(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)              dia     mês    ano 
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APENDICE D  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
PARA OBTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DE IMAGENS 

 

Eu, _______________________________________________________, RG n. 

_____________________, residente à Av./Rua ____________________________ n. 

_______, complemento _________, Bairro ____________________, na cidade de 

____________________________________, por meio deste Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, consinto que o Enfermeiro Felipe Raqui Bordallo, faça um vídeo 

educativo com os cuidados relacionados a alta de mulheres mastectomizadas utilizando a 

minha imagem. As chamadas do vídeo foram escritas a partir de um estudo que envolve o 

processo de educação em saúde em um grupo de orientação para alta de mulheres 

mastectomizadas. (Chamadas do vídeo educativo:Orientações de alta para mulheres 

mastectomizadas. 1-Curativo cirúrgico; 2-Curativo do dreno; 3-Esvaziar o dreno; 4- 

Complicações que necessitam retorno ao hospital; 5-Informações e recomendações para 

rotina de mulheres que fizeram esvaziamento axilar; 6-Continuando o tratamento).  

Consinto que estas imagens sejam utilizadas para finalidade didática e científica, 

divulgadas no grupo de orientação para alta de mulheres mastectomizadas, em aulas, 

palestras, congressos, etc... e também publicadas em, artigos, portais de internet, revistas 

científicas e similares, Cabe ressaltar que não será mostrado o seu rosto, apenas os 

procedimentos/cuidados que a mulher deve ter após a mastectomia. 

Este consentimento pode ser revogado, sem qualquer ônus ou prejuízo à minha pessoa, a 

meu pedido ou solicitação. 

Fui esclarecido de que não receberei nenhum ressarcimento ou pagamento pelo uso das 

minhas imagens e também compreendi que o Enfermeiro Felipe Raqui Bordallo não terá 

qualquer tipo de ganhos financeiros com a exposição da minha imagem no referido vídeo. 

Local, _______ de _________________ de 2___. 

Assinatura: ____________________________________ 

Paciente 

CPF 

RG 
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Apresentação do Projeto: 
O estudo trata do processo de educação em saúde desenvolvido pelo enfermeiro no grupo de 
orientação 
para alta junto às mulheres mastectomizadas, para auxiliá-las no enfrentamento da doença e 
avaliar a 
aprendizagem para o cuidado em domicilio após o grupo de alta, de modo que visa saber o que o 
cliente 
aprende, como aprende e quais as necessidades com que se depara. Este estudo visa contribuir 
com o 
processo de educação em saúde no grupo de orientação para alta em mulheres mastectomizadas, 
para 
uma reflexão acerca do conhecimento apresentado por essas mulheres após a participação no 
grupo, 
espera-se produzir tecnologias educacionais em saúde para o grupo de forma a ampliar o 
processo de 
avaliação, abordagem, intervenção e acompanhamento. Essa perspectiva diante do conhecimento 
adquirido 
deva incluir a participação do sujeito, dialogicidade, acolhimento, bem como as habilidades técnico 
e 
científicas do enfermeiro ética e estética, com o intuito de melhorar a qualidade do grupo e 
consequ¿entemente a qualidade de vida dessa clientela. 
Como hipótese o estudo visa identificar: 
- Como vem sendo aplicado o processo de aprendizagem no grupo de alta a mulheres 
mastectomizadas? 
- Quais as informações que as mulheres mastectomizadas gostariam de receber para o cuidado 
domiciliar? 
-Existe assimilação de conhecimentos pelas mulheres mastectomizadas após o grupo de 
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orientação alta? 
- Qual o instrumento aplicável para melhorar o grupo de alta a mulheres mastectomizadas? 
Objetivo da Pesquisa: 
Objetivo Primário: 
Analisar o processo de educação em saúde no grupo de orientação alta pela percepção das 
mulheres mastectomizadas. 
 
Objetivo Secundário: 
Levantar junto as mulheres mastectomizadas as necessidades de informações para o cuidado 
domiciliar. 
Verificar os conhecimentos assimilados pelas mulheres mastectomizadas após o grupo de 
orientação 
alta.Construir uma tecnologia de educação em saúde para o grupo de orientação alta aplicado as 
mulheres mastectomizadas. 
 
Metodologia Proposta: 
Será utilizado um estudo descritivo exploratório de abordagem qualitativa. Os sujeitos da pesquisa 
serão as mulheres após mastectomia que participam do grupo de orientação para alta de uma 
unidade oncológica do Estado do Rio de Janeiro. O cenário será uma unidade oncológica no 
estado do Rio de Janeiro que atende diariamente, uma clientela predominantemente feminina, 
diagnosticando e tratando pessoas portadoras de câncer de mama e encaminhando, para os 
locais de atendimento de patologias da mama do município as portadoras de doença benigna da 
mama. 
 
Critério de Inclusão: 
mulheres submetidas ao tratamento cirúrgico para o câncer de mama com esvaziamento axilar em 
uso de sistema de drenagem; participantes do grupo de orientação de alta; assinar o termo de 
consentimento livre esclarecido. 
 
Critério de Exclusão: 
mulheres que retiraram parcialmente a mama sem esvaziamento axilar; mulheres com algum 
déficit cognitivo que impeça a participação no grupo. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Riscos: 
Durante a coleta de dados os participantes não serão submetidos a qualquer procedimento que 
envolva riscos a saúde, porém a ocorrência de emoção durante a entrevista buscarão ser 
minimizados pelo pesquisador. 
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Benefícios: 
Espera-se gerar novas tecnologias educacionais em saúde para o grupo de forma a ampliar o 
processo de avaliação, abordagem, intervenção e acompanhamento, com o intuito de melhorar a 
qualidade do grupo e conseqüentemente a qualidade de vida dessa clientela. 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
Projeto pertinente, com ênfase na avaliação da aprendizagem para o cuidado em domicilio da 
mulher com câncer de mama submetida a cirurgia de mastectomia e esvaziamento axilar. 
Estrutura do estudo apropriada. A metodologia proposta está adequada aos objetivos perseguidos. 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrig atória: 
1) Folha de Rosto Para Pesquisa Envolvendo Seres Humanos: preenchida apropriadamente. 
2) Projeto de pesquisa: em formato adequado. 
3) Orçamento financeiro e fontes de financiamento: O estudo não receberá nenhum tipo de 
financiamento, nem remuneração aos pesquisadores. Foi enviado um orçamento detalhado 
4) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido: adequado a proposta do estudo. 
5) Formulário para Submissão de Estudos no INCA: foi apresentado contendo as assinaturas de 
praxe recomendadas (Serviços que chancela o estudo e demais serviços envolvidos) e dos 
pesquisadores colaboradores. 
5) Cronograma: Adequado aos objetivos perseguidos. 
Recomendações: 
Não se aplica. 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Não se aplica. 
Situação do Parecer: 
Aprovado 
Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 
Considerações Finais a critério do CEP: 
Diante do exposto, o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer (CEP-INCA), 
de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS 196/96, manifesta-se pela aprovação 
do projeto de pesquisa proposto. 
Ressalto o(a) pesquisador(a) responsável deverá apresentar relatórios semestrais a respeito do 
seu estudo. 
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RIO DE JANEIRO, 29 de Outubro de 2012 

 
Assinado por: 

Carlos Henrique Debenedito Silva 
(Coordenador) 
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