
 

FACULTAD INTERAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES- FICS 

MESTRADO EM SAÚDE PUBLICA 

 

  

 
 
 

 

MULHER MASTECTOMIZADA:  VOLTADA PARA OS CUIDADOS DOS     

PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
ELIZABETH FALCÃO LINO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asunción – PY 
2020 



 

 

FACULTAD INTERAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES- FICS 

MESTRADO EM SAÚDE PUBLICA 

 
 

 
 

 

 

 

 

MULHER MASTECTOMIZADA: VOLTADA PARA OS CUIDADOS DOS 

PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ELIZABETH FALCÃO LINO 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asunción – PY 
2020 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP) 
________________________________________________________________________ 

Lino, Elizabeth Falcão  

      Mulher mastectomizada:  voltada para os cuidados dos profissionais da enfermagem/ 
Elizabeth Falcão Lino; orientadora Profº Dra. Maria Tereza Coimbra de Carvalho, 2020. 

      97 f. 

      Dissertação (Mestrado em Saúde Pública) -Facultad Interamericana de Ciencias Sociales- 
FICS, Programa de Pós-Graduação em Saúde Publica, Assunção, 2020. 

 

      1. Câncer de Mama. 2. Mulheres mastectomizadas 3. Serviço hospitalar de oncologia. I. 
Carvalho, Maria Tereza Coimbra de, orient. II. Título. 

 

                                CDD 23. ed.: 616 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

ELIZABETH FALCÃO LINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULHER MASTECTOMIZADA: VOLTADA PARA OS CUIDADOS DOS 

PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Saúde Pública da Facultad 
Interamericana de Ciencias Sociales – FISC, 
em cumprimento as exigências para obtenção 
do título de Mestre em Saúde Pública. 
 

                                                            Orientadora:  
                                                            Profa. Dra. Maria Tereza Coimbra de Carvalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asunción – PY 

2020 



 

 

ELIZABETH FALCÃO LINO 

 

 

 

 

MULHER MASTECTOMIZADA: VOLTADA PARA OS CUIDADOS DOS 

PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Postgrado da Facultad Interamericana de 

Ciencias Sociales-FICS, como requisito para obtenção do Título de Mestre em 

Saúde Publica. 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

 
 
 

_________________________________________________________________ 

Profª. Dra. Suzana Marília Barbosa Galvão (FISC) 
 
 
 
__________________________________________________ 
Prof. Dr. Carlino Ivan Morinigio (FISC) 
 
 
 
__________________________________________________ 
Prof. Dr. Ney Calandrini de Azevedo (UEPA) 
  

 

 

 
 

 

 
 

Asunción – PY 
2020



 

 

DEDICATÓRIA 
 

 

 

A Deus e meus familiares, que mesmo com a minha ausência durante o trajeto do 

curso, nas horas difíceis contribuíram para que os meus esforços fossem 

valorizados. Sempre me incentivaram, apoiando e torcendo por mim, e me 

encorajando a lutar por mais essa maravilhosa conquista. 

 

À minha orientadora, que com muita dedicação e sabedoria, muitas vezes cansada 

devido à jornada de trabalho deixou seu lar e familiares para me ensinar a 

importância do aprendizado em minha vida. Ela, que me auxilia no caminho rumo ao 

conhecimento, para que eu possa fazer a diferença comum enquanto profissional de 

enfermagem. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 
 

Agradeço por este trabalho ao nosso eterno incentivador, Deus, pelas ricas 

oportunidades de crescimento e aprendizado em todos os momentos, me mostrando 

que sou capaz e que ELE me gerou para ser vencedora. Isso contribuiu muito para o 

meu sucesso, e a ter convicção de que sem ele eu não conseguiria chegar ao final 

desse curso. 

 

Agradeço à Dra. Maria Tereza Coimbra de Carvalho, por ter orientado com a sua 

paciência e carisma, demonstrando carinho e muita dedicação para o meu 

desempenho, para que assim eu possa aprimorar o meu trabalho. 

 

Agradeço aos meus amigos e familiares por estenderem a mão nos momentos 

difíceis, deram-me uma lição de vida, mostrando que um precisa do outro e tornaram 

possível essa conquista. 

 

Agradeço aos nossos colegas de curso que muitas vezes nos apoiaram pela 

compreensão e pelas palavras de carinho e dedicação do começo ao fim do curso. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, 

faze-o conforme as tuas forças.” 

Jesus Cristo. 

 



 

 

RESUMO 

 
O câncer de mama é uma neoplasia maligna e é a maior causa de mortalidade anual 
de mulheres no Brasil e ao redor do mundo. Devido à sua importância 
socioeconômica, é necessário identificar fatores ligados à doença, como a maneira a 
qual as pacientes reagem durante o processo da descoberta do câncer de mama e 
após a mastectomia e compreender de qual maneira os profissionais de 
enfermagem são capazes de desenvolver estratégias que possam contribuir para a 
melhoria na autoestima destas mulheres. Sendo assim, este trabalho se propôs a 
descrever a assistência de enfermagem em mulheres com câncer de mama antes, 
durante e após a detecção do câncer de mama e mastectomia. Para tanto, foi 
realizada uma revisão integrativa da literatura, com a finalidade de reunir e sintetizar 
resultados de fontes secundárias sobre o tema. As buscas foram desenvolvidas nas 
bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Foram encontrados 19 
estudos que se adequavam aos parâmetros buscados e os mesmos foram incluídos 
na avaliação. Foi possível perceber cinco (5) Unidades Temáticas abordadas nos 
estudos encontrados: 1 - O impacto do enfrentamento do diagnóstico do câncer de 
mama e alterações físicas e emocionais; 2 - Apoio profissional e familiar; 3 -
Sexualidade/Autoestima; 4 - Negação/espiritualidade; 5 - O medo e descrédito de 
não se reconhecer no espelho. Através destes resultados, foi possível compreender 
que durante a descoberta do câncer de mama, a mulher sofre o impacto do 
diagnóstico, da mastectomia, quimioterapia e da radioterapia. É relatada a 
observação de sentimentos e incertezas devido aos desconfortos e efeitos colaterais 
oriundos do tratamento. A mastectomia interfere no estado físico, social e emocional 
da mulher e, por resultar na mutilação de uma parte do corpo que desperta libido e 
desejo sexual, estas mulheres apresentam o mecanismo de defesa: negação. Para 
muitas pacientes, a família e a espiritualidade são os principais sustentáculos para 
enfrentar as adversidades do câncer de mamam, servindo como uma importante 
fonte de apoio. A sensação de medo é associada ao câncer por ser uma doença 
letal e marginalizada. Por fim, foi possível compreender que a metade dos artigos 
versaram sobre a relevância da assistência da enfermagem às mulheres portadoras 
de câncer de mama, de forma efetiva. A assistência empática e humanizada com 
escuta ativa, desenvolvida por profissionais que demonstram interesse em ouvir os 
sentimentos negativos de preocupação, medo, negação e tristeza gera confiança. 
Além disso, os enfermeiros transmitem informações precisas quanto à doença, 
tratamento e cirurgia quando necessário. Operacionalizando a assistência de 
enfermagem, o profissional vem utilizando a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE). Sendo assim, uma assistência mais humanizada para estas 
pacientes age não somente na saúde corporal, como é capaz de ajudar a combater 
possíveis medos e inseguranças causados pela doença, sendo de vital importância. 

Palavras-chave: Câncer de Mama; mulheres mastectomizadas; serviço hospitalar 

de oncologia; cuidados de Enfermagem e saúde da mulher. 



 

 

ABSTRACT 

Breast cancer is a malignant neoplasm and is the major cause of mortality of women 
annually in Brazil and around the world. Due to its socioeconomic importance, it is 
necessary to identify factors linked to the disease, such as the way in which patients 
react during the process of discovering breast cancer and after mastectomy and to 
understand how nursing professionals are able to develop strategies that contribute 
to improving the self-esteem of these women. Therefore, this study aimed to describe 
nursing care for women with breast cancer before, during and after the detection of 
breast cancer and mastectomy. Aiming this, an integrative literature review was 
performed, with the purpose of gathering and synthesizing results from secondary 
sources on the topic. The searches were conducted in the databases: Latin American 
and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and Scientific Electronic 
Library Online (SCIELO). Nineteen studies fit the parameters pre-established and 
they were included in the evaluation. It was possible to perceive five (5) Thematic 
Units in the studies: 1 - The impact of facing the diagnosis of breast cancer and 
physical and emotional changes; 2 - Professional and family support; 3 -Sexuality / 
Self-esteem; 4 - Denial / spirituality; 5 - The fear and discredit of not recognizing 
yourself in the mirror. Through these results, it was possible to understand that 
during the discovery of breast cancer, women suffer the impact of diagnosis, 
mastectomy, chemotherapy and radiotherapy. It is reported the observation of 
feelings and uncertainties due to the discomfort and side effects arising from the 
treatment. Mastectomy interferes with the woman's physical, social and emotional 
state and, as it results in the mutilation of a part of the body that is related to libido 
and sexual desire, these women have the defense mechanism: denial. For many 
patients, family and spirituality are the main supports to face the adversities of breast 
cancer, serving as an important source of support. The feeling of fear is associated 
with cancer because it is a lethal and marginalized disease. Finally, it was possible to 
understand that half of the articles dealt with the relevance of nursing care to women 
with breast cancer, effectively. Empathetic and humanized assistance with active 
listening, developed by professionals who show interest in hearing negative feelings 
of concern, fear, denial and sadness generate confidence. In addition, nurses 
transmit accurate information about the disease, treatment and surgery when 
necessary. Operationalizing nursing care, the professional has been using the 
Nursing Care Systematization (SAE). Thus, a more humanized care for these 
patients acts not only on body health, but is able to help combat possible fears and 
insecurities caused by the disease, being of vital importance. 

Key-words: Breast cancer; Mastectomized Women; Oncology Hospital Service; 
Nursing Care and Women's Health. 

  

  



 

 

RESUMEN 

 
El cáncer de  mama es una neoplasia maligna y la mayor causa de muerte anual de 
mujeres en Brasil y al rededor del mundo. Debido a su importancia socioeconómica, 
es necesario identificar los factores relacionados a la enfermedad, como la manera 
como las pacientes reaccionan durante el proceso diagnóstico del cáncer de mama y 
después de la mastectomía y comprender de qué manera los profesionales de 
enfermería son capaces de desarrollar estrategias que pueden contribuir para la 
mejora en la autoestima de estas mujeres. Por ello, este trabajo de investigación se 
propone a describir la asistencia de enfermería en mujeres con cáncer de mama 
antes, durante y después del diagnóstico de cáncer de mama y mastectomía. Para 
eso, fue realizada una revisión integrativa de la literatura, con la finalidad de reunir y 
sintetizar resultados de fuentes secundarias sobre el tema. Las investigaciones  
fueron desarrolladas en las bases de datos: Literatura Latino Americana y del Caribe 
en Ciencias de la Salud (LILACS) y Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Se 
encontró 19 estudios que se adecuaban a los parámetros buscados y los mismos 
fueron incluidos en la evaluación. Fue posible percibir cinco (5) Unidades Temáticas 
abordadas en los estudios encontrados: 1 – El  impacto de enfrentamiento del 
diagnóstico de cáncer de mama y alteraciones físicas y emocionales; 2 - Apoyo 
profesional y familiar; 3 –Sexualidad/Autoestima; 4 - Negación/espiritualidad; 5 - El 
miedo y descrédito de no reconocerse en el espejo. A través de estos resultados, fue 
posible comprender que durante el diagnóstico del cáncer de mama, la mujer sufre 
el impacto del hallazgo, de la mastectomía, quimioterapia y de la radioterapia. 
Además es relatada la observación de sentimientos e incertidumbres debido al 
malestar y efectos originados del tratamiento. La mastectomía interfiere en el estado 
físico, social y emocional de las mujeres y, por resultar en la mutilación de una parte 
del cuerpo que despierta libido y deseo sexual, estas mujeres presentan el 
mecanismo de defensa: negación. Para muchas pacientes, la familia y la 
espiritualidad son los principales sustentáculos para enfrentarse a las adversidades 
del cáncer de mama, auxiliando como una importante fuente de apoyo. La sensación 
de miedo es asociada al cáncer por ser una enfermedad letal y marginada. Por 
ende, fue posible comprender que la mitad de los artículos se referían sobre la 
relevancia de la asistencia de la enfermería a las mujeres portadoras de cáncer de 
mama, de forma efectiva. La asistencia empática y humanizada con escucha activa, 
desarrollada por profesionales que demuestran interés en oír los sentimientos 
negativos de preocupación, miedo, negoción y tristeza genera confianza. Además, 
los enfermeros transmiten informaciones objetivas sobre la enfermedad, tratamiento 
y cirugía cuando necesario. Para tornar más operativa a la asistencia de enfermería, 

el profesional está empleando a la Sistematización de la Asistencia de 

Enfermería (SAE). De esta manera, una asistencia más humanizada para estas 
pacientes actúa no sólo en la salud corporal, como es capaz de ayudar a combatir 
posibles miedos e inseguridades causadas por la enfermedad, siendo de vital 
importancia. 
 

Palabras-clave: Cáncer de Mama; mujeres mastectomizadas; servicio hospitalario 

de oncología; cuidados de Enfermería y salud de la mujer.  
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1 - INTRODUÇÃO 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o 

mais frequente entre as mulheres. Este tem se configurado como uma das grandes 

preocupações dos governantes em razão da elevada prevalência do número de 

casos novos a cada ano e suas consequências para a Saúde Pública, (INCA, 2010; 

SALLMENA et al., 2012). 

Para compreensão da doença e visando diagnósticos cada vez mais precoces, 

estudos epidemiológicos têm apontado a relevância da determinação dos fatores de 

risco no intuito de identificar as mulheres com maior susceptibilidade, o que 

possibilita a introdução de tratamentos adequados, para maiores intercorrências 

(RAMOS; SOUSA, 2010). 

A condição do câncer de mama é capaz de afetar as pacientes de maneiras 

que superam os aspectos físico-biológicos, uma vez que envolve a dimensão 

existencial do ser-mulher, em sua sexualidade, maternidade, autoimagem e estética 

(SILVA et al., 2013). 

Além disso, essa situação ameaça de diferentes formas a mulher que recebe o 

diagnóstico, por se tratar de uma doença com consequências diversas, a paciente 

pode apresentar sintomas como desconforto físico e psicológico, ansiedade, estado 

depressivo, mudanças na autoimagem, baixa na autoestima, alteração de todos os 

hábitos e do estilo de vida, medo quanto ao tratamento, a possibilidade de 

recorrência da doença e o temor da morte (KRAUZER; ADAMY; CAVALET, 2011). 

A mastectomia apresenta-se como o procedimento invasivo mais utilizado para 

extirpar câncer de mama, apesar de a Oncologia ter introduzido novas técnicas.  

Essa cirurgia pode causar traumas físicos e emocionais devido à sua complexidade, 

exigindo “cuidados específicos de enfermagem no pós-operatório”. Além disso, no 

pós-cirúrgico, a enfermagem tem como papel ajudar a mulher na aceitação de sua 

nova imagem (SALLMENA et al., 2012). 

Devido à mastectomia, a imagem corporal da mulher pode ser fortemente 

comprometida, despertando uma variação de sentimentos, especialmente o medo, 

na maioria das vezes relacionado à morte, e o preconceito da sociedade com sua 

imagem alterada. Muitas vezes, a própria mulher, acaba rejeitando seu corpo, 

sentindo-se mutilada (ALMEIDA et al., 2015). 
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Nesse contexto, os profissionais de enfermagem desenvolvem um papel 

importante, por atuarem em ações de prevenção e controle. Estes têm como 

competência prestar assistência às pacientes com câncer na avaliação diagnóstica, 

tratamento, reabilitação e atendimento aos familiares (ALMEIDA et al., 2015). 

 O apoio dos profissionais de enfermagem se dá por meio de esclarecimento 

de dúvidas referentes à doença e ao tratamento, além do incentivo para que as 

mulheres expressem seus medos e anseios. É esperado que o profissional de 

enfermagem transmita sensação de calma, confiança e principalmente pratique a 

escuta ativa, ouvindo-a com atenção (SALLMENA et al., 2012).  

O cuidado de enfermagem que se dispõe a proporcionar conforto a uma mulher 

inclui, também assistência aos familiares da paciente e consiste em permitir e 

valorizar a verbalização dos sentimentos, a identificação de problemas e 

necessidades potenciais, auxílio, orientação e mobilização de possíveis fontes de 

ajuda, fornecimento de informações e estímulo às soluções (PAIVA; SALIMENA, 

2016). 

Nessa perspectiva, torna-se necessária a interação efetiva entre o profissional 

e a mulher, como alicerce da relação de confiança propícia à expressão de seus 

temores, questionamentos e dúvidas sobre os procedimentos e situações que 

deverá enfrentar durante o tratamento. Portanto, é imprescindível estabelecer um 

bom relacionamento interpessoal, que apoie uma mulher no momento do 

diagnóstico e possa reduzir abalos emocionais e complicações. 

 

1.1 - JUSTIFICATIVA  

O câncer de mama é uma neoplasia maligna que representa um problema de 

saúde pública, sendo umas das principais causas de morte entre as mulheres, com 

índice crescentes nos últimos anos no Brasil e no mundo.  

Após receber o diagnóstico do câncer de mama, a mulher começa a 

desenvolver as alterações comportamentais que comprometem principalmente o 

estado psicossocial. A paciente passa a ter muitas dúvidas e questionamentos, 

devido ao estigma da doença que poderá levar muito sofrimento e a possível morte. 

Pode apresentar sensação de derrota e abandono, angústia e depressão ao ser 

realizada a mastectomia, que é um dos métodos mais agressivos do câncer de 

mama, onde a mama é totalmente retirada.  
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A mulher vivencia momentos dolorosos, sente-se menos valorizada com a 

retirada da mama, com pensamento de que isto possa inviabilizar o processo de 

maternidade, dessa forma, essas condições podem gerar dificuldades ao reassumir 

sua vida profissional, social, familiar e sexual de uma forma traumatizante.  É um 

fator que acaba deixando a autoestima da mulher destruída, pois para a mulher, a 

mama é uma glândula que produz leite alimentando vidas, e é considerado um 

símbolo sexual. 

Neste sentido, o profissional de enfermagem tem suma importância na 

acompanhamento e tratamento de qualidade, com base no acolhimento de modo em 

auxiliar a paciente e sanar possíveis dúvidas, ajudando a obter maior conhecimento 

do que está se passando em seu corpo, promovendo a educação em saúde 

detalhando a importância do diagnóstico e intervenções de enfermagem. 

A relevância deste estudo se dá pela necessidade de evidenciar as orientações 

e o atendimento realizado pela equipe de enfermagem de uma forma humanizada 

de modo a abordar integralmente a mulher após a cirurgia de mastectomia.  
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1.2 - OBJETIVOS  

1.2.1 - GERAL 

Compreender de qual maneira o atendimento prestado pelos profissionais de 

enfermagem às mulheres diagnosticadas com câncer de mama pode afetar o estado 

emocional da paciente. 

 

1.2.2 - ESPECÍFICOS 

1. Definir os critérios de inclusão e exclusão dos estudos a serem avaliados; 

2. Realizar a busca ativa dos estudos nas plataformas Scielo e BVS; 

3. Determinar marcos teóricos comuns aos trabalhos selecionados; 

4. Avaliar os resultados encontrados na bibliografia. 
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1.3 - HIPÓTESE 

O atendimento de qualidade realizado pelos profissionais da área da enfermagem é 

capaz de melhorar a qualidade de vida e emocional das pacientes. 

 

2 - MARCO CONCEITUAL 

2.1 - Revisitando o conceito de câncer 

A palavra câncer vem do grego karkínos, que significa caranguejo. Foi utilizada 

pela primeira vez por Hipócrates, o pai da medicina que viveu entre 460 e 377 a.C. 

O câncer não é uma doença nova. O fato de ter sido detectado em múmias egípcias 

comprova que ele já afetava o homem há mais de três mil anos a.c., e atualmente, 

câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais de 100 doenças, que têm em 

comum o crescimento desordenado de células que tendem a invadir tecidos e 

órgãos vizinhos. (INCA, 2019). 

O câncer de mama ocorre quando as células da mama passam a se dividir e se 

reproduzir de rápidas de forma desordenada. A maioria dos cânceres de mama 

acomete as células dos ductos das mamas. Por isso, o câncer de mama mais 

comum é denominado Carcinoma Ductal.  

Ele pode ser in situ, quando não passa das primeiras camadas de célula destes 

ductos, ou invasor, quando invade os tecidos em volta. Os cânceres que começam 

nos lóbulos da mama são chamados de Carcinoma Lobular e são menos comuns do 

que o primeiro. Este tipo de câncer muito frequentemente acomete as duas mamas. 

O Carcinoma Inflamatório de mama é um câncer mais raro e normalmente se 

apresenta de forma agressiva, comprometendo toda a mama, deixando-a vermelha, 

inchada e quente (CHAGAS, 2011) 

O câncer pode ocorrer em vários tecidos e em diferentes partes do corpo, 

podendo evoluir de forma lenta ou agressiva. Nos homens, o tipo mais comum de 

câncer é o de próstata, nas mulheres o de mama, enquanto que o câncer de pulmão 

tem ocorrência proporcional em ambos os sexos. Estudos diversos mostram que o 

câncer pode ter origem genética ou por fatores ambientais. Na década de 80, 

cientistas descobriram que o câncer é derivado de vários erros que ocorrem no 

metabolismo de controle do ciclo celular. No mundo, o câncer de mama é o segundo 

tipo de neoplasia com maior incidência, sendo o mais prevalente na população 

feminina. O número de casos novos da doença é maior em países desenvolvidos, 
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entretanto, o número de óbitos é maior em países em desenvolvimento. Essa 

realidade pode estar relacionada ao retardo no diagnóstico e dificuldade no acesso 

aos serviços de saúde (PERES, 2014). 

Segundo Souza (2016), o câncer de mama é caracterizado pelo surgimento de 

nódulos na região mamária. A neoplasia apresenta uma etiologia multifatorial, 

podendo estar relacionada ao estilo de vida ou a variáveis biológicas. 

 A predisposição genética é um dos principais fatores: mulheres com histórico 

na família apresentam um risco entre 56% a 85% de desenvolverem o câncer de 

mama (COELHO, 2015). 

2.1.1 - Câncer de mama e o crescimento celular 

O câncer é uma enfermidade gerada por um tumor maligno que é ocasionado 

pelo crescimento desordenado de células que formam esse tumor. De acordo com 

Brasil (2008), 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em 
comum o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os 
tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do 
corpo. Nessa patologia ocorre um desenvolvimento anormal das células da 
mama. Elas multiplicam-se repetidamente até formarem um tumor maligno. 
O câncer de mama é uma doença que tem cura, se descoberto no início.  

Essa doença, inicialmente acomete o revestimento interno dos ductos de leite 

ou lóbulos, sendo chamado de carcinoma ductal e lobular, respectivamente. Quando 

iniciado nos tecidos conjuntivos o mesmo recebe o nome de sarcoma. Consiste em 

uma doença que apresenta características de proliferação não controlada das 

células, sendo esta morfológica e funcionalmente mal desenvolvida, capaz de invadir 

os tecidos saudáveis adjacentes e causar metástase (BRITO, 2016). 

O crescimento das células cancerosas é diferente do crescimento das células 

normais. As células cancerosas, ao invés de morrerem, continuam crescendo sem 

controle, formando outras novas células anormais. Diversos organismos vivos 

podem apresentar, em algum momento da vida, anormalidade no crescimento 

celular – as células se dividem de forma rápida, agressiva e incontrolável, 

espalhando-se para outras regiões do corpo – acarretando transtornos funcionais. O 

câncer é um desses transtornos. (INCA, 2011).  

A proliferação celular pode ser controlada ou não controlada. No crescimento 

controlado, tem-se um aumento localizado e autolimitado do número de células de 

tecidos normais que formam o organismo, causado por estímulos fisiológicos ou 
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patológicos. Nele, as células são normais ou com pequenas alterações na sua forma 

e função, podendo ser iguais ou diferentes do tecido onde se instalam. O efeito é 

reversível após o término dos estímulos que o provocaram. A hiperplasia, a 

metalepsia e a displasia são exemplos desse tipo de crescimento celular (INCA, 

2011). 

No crescimento não controlado, tem-se uma massa anormal de tecido, cujo 

crescimento é quase autônomo, persistindo dessa maneira excessiva após o término 

dos estímulos que o provocaram. As neoplasias (câncer in situ e câncer invasivo) 

correspondem a essa forma descontrolada de crescimento celular e são 

denominadas tumores. No câncer invasivo, as células cancerosas invadem outras 

camadas celulares do órgão, ganham a corrente sanguínea ou linfática e têm a 

capacidade de se disseminar para outras partes do corpo. Essa capacidade de 

invasão e disseminação que os tumores malignos apresentam de produzir outros 

tumores, em outras partes do corpo, a partir de um já existente, é a principal 

característica do câncer. Esses novos focos de doença são chamados de 

metástases (INCA, 2011). 

Uma célula normal pode sofrer uma mutação genética, ou seja, alterações no 

DNA dos genes. As células cujo material genético foi alterado passam a receber 

instruções erradas para as suas atividades. Independentemente da exposição a 

agentes cancerígenos ou carcinógenos, as células sofrem processos de mutação 

espontânea, que não alteram seu desenvolvimento normal. As alterações podem 

ocorrer em genes especiais, denominados proto-oncogenes, que, a princípio, são 

inativos em células normais. Quando ativados, os proto-oncogenes transformam-se 

em oncogênese, responsáveis pela malignização das células normais. Essas células 

diferentes são denominadas cancerosas (INCA, 2011).  

 O câncer é uma doença que afeta o psicológico de muitas mulheres, uma vez 

que, acometida com a doença surge sentimento de possível óbito, por se tratar de 

uma neoplasia maligna. As causas de câncer são variadas, podendo ser externas ou 

internas ao organismo, estando ambas inter-relacionadas. As causas externas estão 

associadas ao meio ambiente e aos hábitos ou costumes próprios de um ambiente 

social e cultural.  As causas internas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-

determinadas e estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das 

agressões externas. Esses fatores causais podem interagir de várias formas, 
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aumentando a probabilidade de transformações malignas nas células normais 

(INCA, 2011). 

2.1.2 - Classificação das neoplasias 

As neoplasias são a proliferação anormal do tecido, que foge parcial ou 

totalmente do controle do organismo e tendem à autonomia e à perpetuação, com 

efeitos agressivos sobre o homem. Neoplasias podem ser benignas ou malignas. As 

neoplasias benignas ou tumores benignos têm seu crescimento de forma 

organizada, geralmente lento, expansivo e apresentam limites bem nítidos. Apesar 

de não invadirem os tecidos vizinhos, podem comprimir os órgãos e tecidos 

adjacentes. O lipoma (que tem origem no tecido gorduroso), o mioma (que tem 

origem no tecido muscular liso) e o adenoma (tumor benigno das glândulas) são 

exemplos de tumores benignos. As neoplasias malignas ou tumores malignos 

manifestam um maior grau de autonomia e são capazes de invadir tecidos vizinhos e 

provocar metástases, podendo ser resistentes ao tratamento e causar a morte do 

hospedeiro. (INCA, 2019) 

Quadro 1 – Principais diferenças entre tumores benignos e malignos 

Tumor benigno Tumor maligno

Formado por células bem diferenciadas

(semelhantes às do tecido normal);

estrutura típica do tecido de origem

Formado por células anaplásicas

(diferentes das do tecido normal); atípico;

falta diferenciação.

Crescimento progressivo; pode regredir;

mitoses normais e raras C

Crescimento rápido; mitoses anormais e

numerosas.

Massa bem delimitada, expansiva; não

invade nem infiltra tecidos adjacentes.

Massa pouco delimitada, localmente

invasivo; infiltra tecidos adjacentes.

Não ocorre metástase Metástase frequentemente presente
 

Fonte: INCA (2019) 

 
2.1.3 Como surge o câncer 

O câncer surge a partir de uma mutação genética, ou seja, de uma alteração 

no DNA da célula, que passa a receber instruções erradas para as suas atividades. 

As alterações podem ocorrer em genes especiais, denominados proto-oncogenes, 
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que a princípio são inativos em células normais. Quando ativados, os proto-

oncogenes tornam-se oncogêneses, responsáveis por transformar as células 

normais em células cancerosas. (INCA, 2019). 

2.1.3.1 - Oncogênese 

O processo de formação do câncer é chamado de carcinogênese ou 

oncogênese e, em geral, acontece lentamente, podendo levar vários anos para que 

uma célula cancerosa se prolifere e dê origem a um tumor visível. Os efeitos 

cumulativos de diferentes agentes cancerígenos ou carcinógenos são os 

responsáveis pelo início, promoção, progressão e inibição do tumor. A 

carcinogênese é determinada pela exposição a esses agentes, em uma dada 

frequência e período de tempo, e pela interação entre eles. Devem ser 

consideradas, no entanto, as características individuais, que facilitam ou dificultam a 

instalação do dano celular. Esse processo é composto por três estágios (INCA, 

2019). 

Estágio de iniciação: O primeiro estágio ocorre quando as células são 

submetidas ao efeito de um promotor carcinogênico que estimula modificações em 

seus genes. Apesar de não ser possível identificar o tumor clinicamente, nessa 

etapa as células já se situam modificadas geneticamente. Podemos citar como 

exemplos de substâncias cancerígenas o sulfato dimetila, dimetilnitrosamina e 

benzopireno (ALMEIDA et al., 2005). 

Estágio de promoção: Neste, as células já modificadas submetem-se à ação 

dos agentes classificados como oncopromotores. A célula sofre uma transformação 

lenta e gradual. Porém, para que essa modificação aconteça, o agente cancerígeno 

deve manter um contato longo e constante. Caso ocorra a interrupção desse 

contato, o estágio pode ser descontinuado (ALMEIDA, 2005). 

Estágio de progressão: Estagio o de progressão é onde ocorre a multiplicação 

desgovernada, sendo classificado nessa fase como inconversível. Nesse ponto, o 

câncer já está estabelecido e pode causar os primeiros sinais clínicos (ALMEIDA et 

al., 2005). 

O Instituto Oncoguia (2015) faz uma abordagem em que descreve que os 

diferentes tipos de câncer são ordenados em conformidade com a célula que deu 

origem, e não segundo os tecidos para onde se espalhou, podendo ser classificados 

em categorias mais extensas. As categorias prevalecentes abrangem: 
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 Carcinoma: tem início na pele ou em tecidos que envolvem ou recobrem os 

órgãos internos.  

 Sarcoma: seu início se dá em tecidos conjuntivos como, ósseo, cartilaginoso, 

muscular, tecido adiposo, ou outros tecidos de suporte e vasos sanguíneos.  

 Leucemia: caracterizado por atingir a medula óssea, onde são produzidas as 

células sanguíneas jovens, promovendo a produção de uma ampla 

quantidade de célula deficiente do sangue que caem na circulação.  

 Linfoma: afetam os linfócitos que se localizam por todo organismo, 

especialmente em glândulas linfáticas e sangue.  

 Mieloma: afetam a princípio o sistema imunológico, atingindo as células 

plasmáticas da medula que origina os anticorpos.  

 Cânceres do Sistema Nervoso Central: responsáveis por afetar os tecidos do 

cérebro e da medula espinhal 

2.1.4 - Cânceres provocados por vírus 

O vírus da hepatite B está associado ao câncer de fígado, especialmente na 

Ásia e na África, onde milhões de pessoas encontram-se infectadas. Um grupo 

importante de câncer induzido por vírus entre europeus e norte-americanos é o 

câncer anal, causado pelo papilomavírus. As verrugas genitais e anais que esse 

vírus causa são pequenos tumores. Esse vírus parece ser capaz de agir por si 

próprio, não necessitando de mutações nas células do tecido do organismo que irá 

desenvolver o tumor. A transmissão sexual desse papiloma vírus é difundida por 

falta de prevenção dos parceiros (CRAIG et al., 2009). 

2.1.5 - Canceres de mama e a classificação dos CID 

A Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 

(também conhecida como Classificação Internacional de Doenças – CID 10) é 

publicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e visa padronizar a 

codificação de doenças e outros problemas relacionados à saúde. A CID 10 fornece 

códigos relativos à classificação de doenças e de uma grande variedade de sinais, 

sintomas, aspectos anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas 

para ferimentos ou doenças. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria 

única à qual corresponde um código CID 10 (BRASIL,2015). 
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C50. 0 Neoplasias malignas do mamilo e aréola 

C50. 1 Neoplasia maligna da porção central da mama 

C50. 2 Neoplasias maligna do quadrante superior interno da mama 

C50. 3 Neoplasia maligna do quadrante inferior interno da mama 

C50. 4 Neoplasias maligna do quadrante superior externo da mama 

C50. 5 Neoplasias maligna do quadrante inferior externo da mama 

C50. 6 Neoplasias maligna da porção axilar da mama 

C50. 8 Neoplasias maligna da mama com lesão invasiva 

C50. 9 Neoplasias maligna da mama, não especificada 

2.1.6 Cânceres de mama e desenvolvimento anormal das células 

O câncer pode ocorrer em vários tecidos e em diferentes partes do corpo, pode 

evoluir de forma lenta ou agressiva. Nos homens o tipo mais comum é o de próstata, 

nas mulheres o de mama, enquanto que o câncer de pulmão tem ocorrência 

proporcional em ambos os sexos. Estudos diversos mostram que o câncer pode ter 

origem genética ou por fatores ambientais. Na década de 80, cientistas descobriram 

que o câncer é derivado de vários erros que ocorrem no metabolismo de controle do 

ciclo celular. No mundo, o câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia com 

maior incidência, sendo o mais prevalente na população feminina. O número de 

casos novos da doença é maior em países desenvolvidos, entretanto, o número de 

óbitos é maior em países em desenvolvimento. Essa realidade pode estar 

relacionada ao retardo no diagnóstico e dificuldade no acesso aos serviços de saúde 

(PERES, 2014). Segundo Brasil (2008), 

Hoje, câncer de mama e considerado um problema de saúde pública de alta 
relevância, perdendo apenas para as doenças cardiovasculares por isso é 
importante que os profissionais na área de saúde promovam a saúde de  
forma humanizada { } Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 
doenças que têm em comum o crescimento desordenado (maligno) de 
células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) 
para outras regiões do corpo. Nessa patologia ocorre um desenvolvimento 
anormal das células da mama. Elas multiplicam-se repetidamente até 
formarem um tumor maligno. O câncer de mama é uma doença que tem 
cura, se descoberto no início.  

Segundo CHAGAS et al., (2011) o câncer de mama ocorre quando as células 

da mama passam a se dividir e se reproduzir muito rápido e de forma desordenada. 
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A maioria dos cânceres de mama acomete as células dos ductos das mamas. Por 

isso, o câncer de mama mais comum se chama Carcinoma Ductal. Ele pode ser in 

situ, quando não passa das primeiras camadas de célula destes ductos, ou invasor, 

quando invade os tecidos em volta. Os cânceres que começam nos lóbulos da 

mama são chamados de Carcinoma Lobular e são menos comuns que o primeiro. 

Este tipo de câncer muito frequentemente acomete as duas mamas. O Carcinoma 

Inflamatório de mama é um câncer mais raro e normalmente se apresenta de forma 

agressiva, comprometendo toda a mama, deixando-a vermelha, inchada e quente. 

Câncer de Mama é a neoplasia maligna mais frequente em mulheres. É bem 

raro antes dos 20 anos, não comum antes dos 30, sendo que, sua incidência é 

elevada por volta dos 50 anos de idade (LOPES, 2008).  

O câncer de mama é ainda mais temido pelo fato de acometer uma parte 

valorizada do corpo da mulher e que em muitas culturas, desempenha função 

significativa na sexualidade da mulher e principalmente na sua identidade como tal, 

ou seja, um órgão de muita importância para a mulher (RAMOS; LUSTOSA, 2009). 

Segundo Souza (2016), o câncer de mama é caracterizado pelo surgimento de 

nódulos na região mamária. A neoplasia apresenta uma etiologia multifatorial, 

podendo estar relacionada ao estilo de vida ou a variáveis biológicas. A 

predisposição genética é um dos principais fatores, mulheres com histórico na 

família apresentam um risco entre 56% a 85% de desenvolverem o câncer de mama 

(COELHO, 2015). 

2.1.7 - Anatomia da mama feminina 

As glândulas mamárias estão localizadas no tecido subcutâneo da parede 

torácica anterior. Na maior proeminência da mama está a papila mamária, 

circundada por uma área de pele circular pigmentada – a aréola. Cada uma das 20 

glândulas iniciais (lobos) é drenada por um ducto lactífero, que se abre na papila 

mamária. Profundamente à aréola, cada ducto possui uma porção dilatada, um seio 

lactífero. A base da mama feminina, aproximadamente circular, estende-se, 

transversalmente, da margem lateral do esterno até a linha axilar média – uma linha 

vertical que cruza um ponto a meio caminho entre as pregas axilar anterior e 

posterior; verticalmente, da 2ª a 6ª costela (LOPES; FARIAS, 1999; NETTER, 2003; 

MOORE; AGUR, 2004).  
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A glândula mamária está firmemente fixada na derme da pele suprajacente por 

ligamentos subcutâneos (retináculos da pele) – os ligamentos suspensores (de 

Cooper). Estes ligamentos, especialmente bem desenvolvidos na parte superior da 

glândula, ajudam a sustentar os lóbulos da glândula. Durante a puberdade (dos 8 

aos 15 anos), as mamas normalmente crescem em razão do desenvolvimento 

glandular e da deposição aumentada de gordura. As aréolas e papilas mamárias 

também aumentam. O tamanho e formato da mama são resultantes de fatores 

genéticos, raciais e alimentares. Um desenvolvimento ulterior das mamas ocorre 

também em associação com a gravidez (MOORE; AGUR, 2004). 

A mama começa a ser formada na quinta semana do desenvolvimento fetal, a 

partir do folheto embrionário ectoderme, porém somente durante a puberdade 

feminina ocorre o desenvolvimento mamário que resulta da ação dos hormônios. 

A glândula cerebral, a hipófise anterior, secreta os hormônios folículos 

estimulante. Estes agem sobre os ovários que, por sua vista produzem estrogênio e 

progesterona. O estrogênio e o principal responsável pela promoção do 

desenvolvimento mamário. As células secretoras de leite que funcionam sobre a 

estimulação dos hormônios estrogênio e progesterona encontram-se no sentido 

fibroso que fica em volta do tecido glandular do ênquima (LEITE et al., 2002).  

A função principal da mama é a produção de leite e é formada por uma coleção 

de tecidos adaptados para secretar leite após o parto. Os lóbulos são as glândulas 

que produzem leite e os dutos são os que os conectam ao mamilo. 

Na mama há vasos sanguíneos e vasos linfáticos. As demais regiões são 

compostas por estroma. Este se constitui por tecido gorduroso que é variável 

conforme a idade, características físicas e alimentação, e conjuntivo suportando e 

ficando em torno dos lóbulos, dutos, vasos linfáticos e sanguíneos. De um modo 

geral, a maior parte das mamas de mulheres jovens é constituída de tecido 

glandular, o que faz com que as mamas sejam mais densas e firmes. O que 

dificulta a descoberta precoce de patologias na mama. Com a diminuição do nível 

de hormônios, as glândulas que constituem as mamas tendem a se atrofiar e 

passam a ser substituídas gradativamente por tecido gorduroso. Após a 

menopausa a mama é composta por tecido gorduroso e por sobras insignificantes 

de tecido glandular. Essa substituição de tecido acarreta uma diferença significativa 
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entre a constituição e densidade da mama de uma paciente jovem e de uma 

paciente após a menopausa (BEZERRA, 2007). 

Segundo Jaldin (2006), a pele da mama é denominada delgada, lisa, elástica, 

sendo considerada mais clara que a do restante do corpo, porém na sua porção 

central, ela se apresenta mais espessa, enrugada, pigmentada, formando o 

complexo areolopapilar. Este, por sua vez, é compreendido por duas estruturas, a 

aréola e a papila. A aréola é uma área circular, seu tamanho varia de 3 a 6 cm de 

diâmetro, pigmentada, sua superfície é irregular, e possui folículos pilosos ao seu 

redor, contêm glândulas sebáceas, sudoríparas e areolares, que são conhecidas 

com glândulas de Montgomery, estes que aumentam de volume durante a 

gestação, sendo sua principal função a lubrificação e a proteção da pele com efeito 

antibacteriano durante a amamentação. 

Topograficamente, as mamas são divididas em quadrantes superiores (lateral 

e medial), inferiores (lateral e medial) e região central. A divisão em quadrantes é 

importante para a localização e correlação dos achados de exame clínico e de 

imagem (BRASIL, 2013). 

As glândulas mamárias estão localizadas no tecido subcutâneo da parede 

torácica anterior. Na maior proeminência da mama está a papila mamária, 

circundada por uma área de pele circular pigmentada – a aréola. Cada uma das 20 

glândulas iniciais (lobos) é drenada por um ducto lactífero, que se abre na papila 

mamária. Profundamente à aréola, cada ducto possui uma porção dilatada, um seio 

lactífero.  

A glândula cerebral, a hipófise anterior, secreta os hormônios folículos 

estimulante. Estes agem sobre os ovários que, por seus vês produzem estrogênio e 

progesterona. O estrogênio e o principal responsável pela promoção do 

desenvolvimento mamário. As células secretoras de leite que funcionam sobre a 

estimulação dos hormônios estrogênio e progesterona encontram-se no sentido 

fibroso que fica em volta do tecido glandular do parênquima (LEITE et al., 2002). De 

acordo com Brunner e Suddarth (2002), 

As mamas são idênticas até a puberdade, quando o estrogênio e outros 
hormônios iniciam o desenvolvimento das mamas das mulheres. Esse 
desenvolvimento ocorre em torno dos dez anos de idade e continua ate 
cerca de dezesseis anos, embora esta faixa possa variar de nove a dezoito 
anos. O desenvolvimento da mama são classificados em cinco estágios, o 
estágio 1 descreve uma mama pré- púbere; o estágio 2 brotamento 
mamário – o primeiro estágio de puberdade da mulher; estágio 3 envolve 
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aumento adicional de tecido mamário e da aréola; estágio 4 ocorre quando 
o mamilo e a aréola forma montículo secundário do ápice do tecido 
mamário; o estágio 5 é o desenvolvimento continuado de uma mama maior 
com contorno próprio. 

Segundo Ribeiro (2014), a mama de uma mulher na fase adulta é composta 

por glândulas que produzem leite, e estas possuem de 15 a 20 lobos que são 

cobertos por tecido adiposo, possuem o canal galactófora, onde se acumula o leite 

produzido. 

Mulheres jovens possuem mamas com maior número de tecido glandular, o 

que faz esse órgão mais firmes e densos. No período em que a mulher se aproxima 

da menopausa, o tecido mamário se atrofia com o passar do tempo acontece a troca 

progressiva para tecido gorduroso, até ser constituída por completo de gordura e 

restos de tecido glandular na fase pós-menopausa. (OLIVEIRA et al., 2009).  

Oliveira et al., (2009) complementam que a mama possui uma função 

essencial, produzir leite para a amamentação, porém também contribui bastante 

para aparência e saúde psicológica da mulher, pois ajuda na sua autoestima e auto 

imagem além de responder a estímulos sexual. 

Durante a infância, as meninas possuem um discreto aumento na região 

mamaria, devido a presença de tecido mamário rudimentar. No período de 

puberdade, a hipófise, uma glândula situada no cérebro, produzem alguns 

hormônios folículo-estimulante e luteinizante, responsáveis pelo controle de 

produção hormonal de estrogênio pelos ovários. Assim, a mama se desenvolve e há 

a multiplicação dos ácinos e lóbulos (BRASIL, 2002). 

No período menstrual já no período adulto da mulher, há um estimulo cíclico de 

estrogênio e progesterona, que fazem as mamas ficarem mais inchadas devido a 

retenção de liquido nessa fase. Na segunda fase do ciclo, a ação da progesterona 

faz com que ocorra a retenção de liquido não somente nas mamas, mas em todo 

organismo, além de causar dor e sensibilidade mamaria. Após o período de 

menopausa, devido à diminuição hormonal, as glândulas mamárias se atrofiam e 

tende a substituição por gordura. No período gestacional, o estimulo de estrogênio e 

progesterona atinge nível máximo, por causa da produção placentária, além de 

outros hormônios também aumentarem no período gestacional, sem tais hormônios 

não seria possível a lactação. São eles: hormônios da tireoide, lactogênio 

placentário, corticosteroides e prolactina. (BRASIL, 2002). 
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2.1.8 - Tipos de câncer de mama 

O câncer de mama é uma doença complexa e heterogênea, com subtipos 

biológicos distintos. Que possui crescimento desordenado (maligno) de células que 

invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões 

do corpo, assim como, outros 100 tipos de câncer. Quando as células se dividem, 

tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de 

tumores (acúmulo de células cancerosas) ou neoplasias malignas (YERSAL; 

BARUTCA, 2014; ROMANO; MARCHI, 2015) 

O carcinoma mamário espalha-se por meio linfático, através da corrente 

sanguínea e por influência direta. Os linfonodos atuam como filtros fundamentais 

das células que se desligam do tumor primário. Após cruzar o filtro ganglionar, 

normalmente, as células tumorais envolvem os linfonodos supra claviculares e 

ingressam na circulação venal. Mais do que se difundir até a axila as células 

tumorais são capazes de alastrar-se para os gânglios mamários internos, sobretudo, 

na medida em que for 23 originário de tumor situado no quadrante medial e na 

região areolar, sendo possível se difundir para os linfonodos mediastinais. O fluxo 

sanguíneo é a essência via de dispersão para demais órgãos e sistemas 

(CHARANEK; TOCCI, 2004). 

Entre os principais carcinomas da mama, destaca-se o câncer não invasivo 

ou carcinoma in situ corresponde à primeira etapa na qual o câncer pode ser 

classificado (essa classificação não se aplica aos cânceres do sistema 

sanguíneo). Nessa etapa, as células atingidas estão apenas na divisão de tecido 

em que se aumentaram e ainda não se disseminaram para outras partes do 

órgão de procedência. Em muitos casos o câncer in situ é curável se for 

adequadamente cuidado antes de avançar para a etapa de câncer invasivo 

(INCA, 2012). 

Segundo Silva (2012), o câncer de mama caracteriza-se por tumor em uma 

das mamas, onde manifesta alterações no formato e cor, aparecem também 

lesões indolores, acometendo o quadrante superior externo. Quando em estágios 

mais avançados apresentam modificações na pele. 

Para Vieira et al., (2008), o câncer invasivo de mama são tumores malignos 

que se caracterizam por invadir órgãos vizinhos por metástase. Estes tumores 

originam se das células do ducto terminal do lóbulo mamário. No câncer invasivo, 
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as células cancerosas dominam outras divisões celulares do organismo, 

atingindo a corrente sanguínea ou linfática e possui o poder de se espalhar para 

outros membros do corpo (INCA, 2012). 

2.1.9 - Fisiopatologia do câncer de mama 

A CA de Mama é uma patologia resultante da proliferação anormal das células. 

Pode surgir através de alterações genéticas, sendo hereditárias ou não ou até 

mesmo pelo fato da exposição aos fatores de risco. As alterações causadas podem 

causar mudanças no crescimento celular e até mesmo morte programada das 

células ocasionando o surgimento do tumor (BRASIL, 2013). 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), conceitua-se o câncer 

de mama como um grupo heterogêneo de doenças, com comportamentos distintos. 

Heterogeneidade pode ser observada pelas variadas manifestações clínicas e 

morfológicas, diferentes assinaturas genéticas e consequentes diferenças nas 

respostas terapêuticas (INCA, 2014). Como dito por Damasceno (2011), 

O câncer de mama ocorre quando as células deste órgão passam a se 
dividir e se reproduzir muito rápidas e de forma desordenada. A maioria dos 
cânceres de mama acomete as células dos ductos das mamas. Por isso, o 
câncer de mama mais comum se chama Carcinoma Ductal. Ele pode ser in 
situ, quando não passa das primeiras camadas de célula destes ductos, ou 
invasor, quando invade os tecidos em volta. Os cânceres que começam nos 
lóbulos da mama são chamados de Carcinoma Lobular e são menos 
comuns que o primeiro. Este tipo de câncer muito frequentemente acomete 
as duas mamas. O Carcinoma Inflamatório de mama é um câncer mais raro 
e normalmente se apresenta de forma agressiva, comprometendo toda a 
mama, deixando-a vermelha, inchada e quente. 

Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e 

incontroláveis, determinando a formação de tumores (acúmulo de células 

cancerosas) ou neoplasias malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa 

simplesmente uma massa localizada de células que se multiplicam vagarosamente e 

se assemelham ao seu tecido original, raramente constituindo um As políticas 

públicas relacionadas ao câncer de mama, desenvolvidas no Brasil desde meados 

dos anos 1980, foram impulsionadas, particularmente, em 1998, pelo Programa Viva 

Mulher. O incentivo federal em prol das ações para o Controle do Câncer de Mama 

sempre teve como objetivos principais: reduzir a exposição aos fatores de risco; 

diminuir a mortalidade; e melhorar a qualidade de vida da mulher com câncer de 

mama (INCA, 2014). 
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Essa patologia vem aumentando sua incidência a cada dia, 

independentemente do tempo médio de vida do ser humano e acabou se tornando 

um problema de saúde pública. Está relacionada à industrialização e também se 

cogita uma relação com elevado nível socioeconômico, além de outros fatores de 

risco como: a mulher que nunca teve filhos, menarca precoce ou tardia e idade da 

menopausa, obesidade, alcoolismo, tabagismo, alimentação desregrada (GUERRA 

et al., 2005). 

O câncer de mama é ainda mais temido pelo fato de acometer uma parte 

valorizada do corpo da mulher e que em muitas culturas, desempenha função 

significativa na sexualidade da mulher e principalmente na sua identidade como tal, 

ou seja, um órgão de muita importância para a mulher (RAMOS; LUSTOSA, 2009).  

Segundo Silva et al. (2004), a formação tumoral, mais conhecido como 

carcinogênese, caracteriza-se por alterações genéticas adquiridas ou herdadas pela 

ação de agentes químicos, ambientais, hormonais, virais ou radioativos, 

denominados carcinógenos, além de envolver alguns estágios de evolução.  

Dentre os estágios, estão: iniciação, nesse estágio as células sofrem efeitos 

dos carcinógenos que alteram alguns de seus genes; promoção, onde as células já 

alteradas sofrem efeito dos agentes cancerígenos, conhecidos como 

oncopromotores. Nesse processo a célula é transformada em maligna, de forma 

lenta e progressiva; já no estágio de progressão, conhecido como último estágio, há 

uma multiplicação descontrolada e irreversível dessas células alteradas. (BRASIL, 

2016). 

Porto et al. (2013), relatam que em 1987, foi desenvolvido o Programa de 

Oncologia conhecido como Pró Onco. Para os oncologistas havia uma necessidade 

de um controle mais específico para o câncer no Brasil, um deles visava os 

problemas no colo uterino. Enquanto isso, as ações voltadas ao câncer de mama se 

limitavam em divulgações em folders, cartazes, a própria mídia, todos incentivando o 

autoexame das mamas. O Pró Onco tinha como objetivo uma estruturação de um 

serviço fosse voltado às ações preventivas e de controle do câncer de mama, e que 

pudesse ser abrangido nacionalmente. Estratégias de intervenção possíveis. 

O câncer de mama é uma enfermidade que atinge um alto número de 

mulheres, resultando em comprometimento físico, emocional e social. Em virtude 

da sua grande taxa de incidência, é fundamental que suas formas de diagnóstico, 
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sintomas e estratégias de tratamento sejam amplamente divulgadas na 

comunidade para que todas as pessoas participem, ao seu nível, no trabalho de 

promoção da saúde, prevenção da doença e tratamento precoce. Neste aspecto, o 

papel desempenhado pelas equipes do programa de Saúde da Família PSF deve 

ser encarado como uma das principais De acordo com (BENNETT; PLUM, 1997 

apud SILVA et al., 2009). Bennett e Plum (2009) complementam, 

o termo câncer, descreve uma classe de doenças caracterizadas pelo 
crescimento descontrolado de células aberrantes. Os cânceres matam pela 
invasão destrutiva de órgãos normais por extensão direta e disseminação para 
pontos distantes através do sangue, da linfa ou das superfícies serosas. Todos 
os cânceres invadem ou metastatizam, mas cada tipo específico tem 
características biológicas e clínicas singulares que precisam ser avaliadas para o 
apropriado diagnóstico, tratamento e estudo. (...) O câncer de mama é uma 
doença heterogênea e complexa, como observado pelas múltiplas formas de 
apresentação clínica e morfológica, bem como pelas diferenças na pré e pós-
menopausa, pelos diferentes graus de agressividade tumoral e pelo potencial 
metástico. A maioria dos tumores é monoclonal na origem, ou seja, o evento 
neoplásico ocorre em uma única célula que desenvolve expansão clonal. 
Durante esse crescimento se estabelece uma progressiva instabilidade genética, 
gerando uma alta taxa de mutações e resultando numa população tumoral 
heterogênea, multiclonal, que se expressa com diferenciações quanto ao 
potencial metástico, antigenicidade, receptores hormonais, quimiosen- sibilidade 
e outros. 

 

2.1.10 - Manifestações clínicas e sintomas 

Para Goldman e Alsiello (2005), o câncer de mama é geralmente detectado 

pela primeira vez como sendo uma massa palpável ou como uma alteração na 

mamografia, mas também pode se manifestar por meio de uma secreção mamilar, 

alterações na pele da mama ou dor na mama. A presença de massas palpáveis, 

discretas e áreas de espessamento assimétrico do tecido glandular da mama 

continua a ser a manifestação mais comum e frequentemente detectada pela 

paciente. 

As alterações na mama podem ser identificadas já na palpação com a 

detecção de nódulos na região da mama ou na axila e pode ser observada na sua 

aparência onde é comparada com formato “casca de laranja”, vermelhidão, 

endurecimento, secreções, mudança na forma ou de tamanho, dores ou 

sensibilidades. Com essas identificações para um diagnóstico mais preciso e 

precoce é fundamental que a mulher procure uma unidade de saúde de atenção 

primaria realize uma consulta com o médico e se as suspeitas persistirem no exame 

físico é solicitado um exame de mamografia (COSTA, 2016).  
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O diagnóstico de câncer de mama somente pode ser estabelecido mediante 

uma biópsia de área suspeita que seja analisada por um patologista e tendo o laudo 

como sendo um câncer. Uma biópsia é a remoção das células ou tecido de uma 

massa suspeita, o tecido ou as células são examinadas sob um microscópio para 

verificar as células cancerosas. Uma biópsia pode ser feita quando uma alteração na 

mama anormal é encontrada durante uma mamografia, ultrassom ou exames físicos. 

A biopsia é a única maneira de se determinar se o ponto problemático em potencial 

é câncer ou trata-se de um tumor benigno (PINTO, 2013). 

O câncer de mama é geralmente assintomático, e isso é o que dificulta o 

diagnóstico precoce, o sinal detectado na maioria das vezes é a presença de um 

nódulo endurecido na mama, ou secreção espontânea saindo pelo mamilo. A dor só 

ocorre nos casos avançados, e na maioria das vezes, nas lesões benignas. Nas 

formas avançadas também pode surgir modificações no aspecto da pele, que é o 

conhecido por “casca de laranja”, devido ao aspecto da mama. Pode também surgir 

linfonodos palpáveis na axila (INCA, 2015). 

 
2.1.11 - Abordando sobre câncer de mama em homens 

A incidência do câncer de mama masculino aumentou significativamente de 

0,86 a 1,06 por 100.000 homens ao longo de 26 anos, sendo as taxas mais altas 

presentes na América do Norte e Europa. A média de idade entre os clientes 

homens com esta patologia é de 58 anos, sendo a média de idade no momento do 

diagnóstico de 67 anos, 5 anos acima da média do diagnóstico para mulheres 

(COSTA, 2009). 

Homens não têm as mamas desenvolvidas, porém, tal como as mulheres, 

possuem tecido mamário e podem desenvolver câncer nessa região. Enquanto 

vários hormônios nos corpos de meninas e mulheres estimulam o desenvolvimento 

das glândulas mamárias, nos meninos e homens, normalmente não há esse 

estímulo, resultando em um tecido mamário plano e pequeno. As vezes os homens 

podem desenvolver o tecido das glândulas mamarias quando tomam certos 

medicamentos ou tem níveis anormais de hormônios o câncer de mama em homens 

é uma doença rara: apenas 1% de todos os cânceres de mama. Tomando como 

base essa proporção, o número estimado de incidência dessa neoplasia, para 2019, 

seria de aproximadamente 600 novos casos. Entretanto, esse cálculo não leva em 

consideração a possível forma diferenciada da obtenção da estimativa do câncer de 
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mama em mulheres em relação aos homens (relação incidência/mortalidade) 

(SANGUINETTI, 2016). 

 

2.1.12 - Fatores de risco para o câncer de mama em homens  

Histórico familiar, ter mutações nos genes BRCA1 ou BRCA2 e ter parentes de 

primeiro ou segundo grau que tiveram câncer de mama são fatores de risco para o 

câncer de mama em homens. Condições que podem aumentar o nível de estrogênio 

no corpo, como obesidade, alcoolismo, síndrome de Klinefelter e doença hepática 

também podem contribuir para o surgimento de casos (FENTIMAN, 2006). 

Por ser raro, o câncer de mama em homens é menos estudado e normalmente 

abordado segundo as condutas preconizadas para as mulheres. A cirurgia mais 

comumente adotada é a mastectomia com esvaziamento axilar ou biopsia do 

linfonodo sentinela. Indicações para radioterapia, por estádio, são semelhantes ao 

câncer de mama feminino em nível internacional. Esforços vem sendo feitos para 

compreender melhor as características do câncer de mama em homens e poderão 

resultar em especificidades no tratamento desse grupo (CARDOSO, 2018). 

2.1.13 - Fatores de risco para o câncer de mama feminino 

A idade continua sendo um dos mais importantes fatores de risco. As taxas 

de incidência aumentam rapidamente até os 50 anos. Após essa idade, o aumento 

ocorre de forma mais lenta, o que reforça a participação dos hormônios femininos 

na etiologia da doença. Entretanto, o câncer de mama observado em mulheres 

jovens apresenta características clínicas e epidemiológicas bem diferentes das 

observadas em mulheres mais velhas. Geralmente são mais agressivos, 

apresentam uma alta taxa de presença da mutação dos genes BRCA1 e BRCA2, 

além de super expressarem o gene do fator de crescimento epidérmico humano, 

(INCA, 2015). 

Os aspectos endócrinos estão relacionados principalmente ao estímulo 

estrogênico, seja endógeno ou exógeno, com aumento do risco quanto maior for o 

tempo de exposição. Possui risco aumentado mulheres com história de menarca 

precoce (idade da primeira menstruação menor que 12 anos), menopausa tardia 

(após os 50 anos), primeira gravidez após os 30 anos, nuliparidade e terapia de 
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reposição hormonal pós-menopausa, principalmente se prolongada por mais de 

cinco anos (INCA, 2014). 

O Instituto Nacional de Câncer (2003) descreve o termo “risco” como a 

probabilidade de um evento indesejado ocorrer. Do ponto de vista epidemiológico, 

o termo é utilizado para definir a probabilidade de que indivíduos sem doença, mas 

expostos a determinados fatores, adquiram esta moléstia. Os fatores que se 

associam ao aumento do risco de se contrair uma doença são chamados fatores 

de risco.  

Segundo INCA (2003), são fatores inevitáveis: Idade: 75% a 80% dos casos 

ocorrem em mulheres com mais de 50 anos;  

1. História familiar: 90% dos casos são esporádicos, mas os 10% 

restantes estão ligados a predisposições genéticas. Histórias de 

câncer de mama em familiares do lado materno ou paterno dobram ou 

triplicam o risco. Quanto maior a proximidade do parentesco, mais alto 

o risco. Deve-se suspeitar fortemente de predisposição genética 

quando há vários casos de câncer de mama ou de ovário 

diagnosticados em familiares com menos de 50 anos (especialmente 

em parentes de primeiro grau), casos com câncer nas duas mamas 

(apresentação bilateral), ou casos de câncer de mama em homens da 

família;  

2. Menarca: menstruar pela primeira vez antes dos 11 anos triplica o 

risco; 

3. Menopausa: parar de menstruar depois dos 54 anos duplica o risco;  

4. Primeiro filho: primeira gravidez depois dos 40 anos triplica o risco; 

5. Biópsia prévia em nódulo mamário benigno com resultado de 

hiperplasia atípica aumenta de 4 a 5 vezes o risco;  

6. A ingestão regular de álcool, mesmo que em quantidade moderada, é 

identificada como fator de risco para o câncer de mama, assim como a 

exposição a radiações ionizantes em idade inferior a 35 anos (INCA, 

1996-2011). 

7. Já ter tido câncer de mama: aumenta quatro vezes a chance de ter 

câncer na mama oposta. (VARELLA, 2011). 
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8. Peso corpóreo: quando o índice de massa corpórea (peso dividido pela 

altura elevado ao quadrado) ultrapassa o índice de 35% de chances 

em uma mulher que já passou da menopausa, seu risco duplica. Se 

ela for pré-menopausa, no entanto, o risco cai para 30%; 

9. Dieta: Consumo exagerado de alimentos gordurosos aumenta o risco 

1,5 vezes. 

10. Consumo de álcool: quando excessivo, aumenta 1,3 vezes; 

11. Ter recebido radioterapia no tecido mamário para tratamento de outro 

tipo de câncer: se ocorreu numa menina com menos de dez anos, o 

risco aumenta 10 vezes; 

12. Uso corrente de contraceptivos orais: aumenta 1,24 vezes; 

13. Reposição hormonal por mais de dez anos: aumenta 1,35 vezes. 

Mulheres que apresentam fatores de risco para desenvolver a doença devem 

ser orientadas a procurar o especialista para avaliações radiológicas mais 

frequentes 

2.1.14 - Fatores ambientais contribuintes para o surgimento do câncer de 

mama 

2.1.14.1 - Alimentação 

Estudos mostram que hábitos alimentares, na forma de fatores dietéticos 

específicos, têm influência direta e determinante, seja como forma de prevenção ou 

desencadeadora de tumores. (NUNES, 2010). 

A alimentação saudável pode diminuir o risco de desenvolvimento do câncer e 

alimentos como farelo de trigo, rico em vitamina B6, pode reduzir o risco de câncer 

de pulmão pela metade, já o azeite de oliva e suplementos de óleo de peixe protege 

contra o câncer de mama. (PRADO, 2014). 

Cerca de 35% dos diversos tipos de câncer ocorrem em decorrência de dietas 

inadequadas. Essas dietas são caracterizadas por um alto teor de gordura saturada, 

colesterol, açúcares e um baixo aporte de verduras, frutas, legumes e cereais18. 

Acredita-se que uma dieta adequada poderia prevenir de três a quatro milhões de 

novos casos de canceres a cada ano (FORTES; NOVAES, 2006)  

A alimentação adequada, variada e sem exageros, pode contribuir para uma 

saúde ideal e equilibrada. A ingestão frequente de carne vermelha está diretamente 

associada ao risco aumentado para o desenvolvimento do câncer de cólon e reto, 
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em ambos os gêneros. Carnes processadas, como linguiças, salsichas, bacon, entre 

outras, também aumentam o risco de câncer. Pessoas que consomem grande 

quantidade de carne vermelha e baixa quantidade de carnes brancas apresentam 

até 50% mais chance de desenvolver câncer. É aconselhável evitar ao máximo a 

ingestão de carnes vermelhas e incluir na dieta alimentar, mais carnes brancas tais 

como os peixes e aves como forma de prevenção. (PRADO, 2014). 

Outra forma de agressão para o organismo refere-se aos alimentos 

industrializados, principalmente os embutidos, pois possuem os nitritos e nitratos, 

substancias estas usadas como conservantes de alimentos, os quais são 

importantes agentes carcinogênicos. No estômago, os nitritos e nitratos se 

transformam em nitrosaminas, responsáveis pelos altos índices de câncer de 

estômago em pessoas que consomem esses alimentos de forma abundante e 

frequente (INCA, 2010). 

2.1.14.2 - Obesidade 

A obesidade e o sobrepeso estão associados a diversos tipos de câncer, tais 

como, adenocarcinoma de esôfago, vesícula, pâncreas, mama em mulheres na 

menopausa, rins, endométrio, colo uterino, próstata, nas suas formas mais 

agressivas, vesícula biliar, pulmão, entre outros (BRAS, 2006). 

 O excesso de peso em homens e mulheres resulta no aumento de 1,52 e 

1,62%, respectivamente, no risco relativo de morte por câncer. Entretanto, caso a 

obesidade fosse prevenida, se evitariam aproximadamente 10% dos casos de morte 

por câncer (MEDES, 2019). 

Os indivíduos obesos têm de 1,5 a 3,5 vezes mais chances de desenvolver 

câncer se comparados a indivíduos com o peso ideal. Estima-se que na Europa, 

aproximadamente 15 a 45% dos cânceres, poderiam ser atribuídos ao sobrepeso e 

obesidade. Os mecanismos fisiopatológicos que justificam o risco aumentado para o 

câncer como resultado da obesidade ainda não estão totalmente elucidados, pois 

podem variar de acordo com a localização do tumor e dependem da distribuição da 

gordura corporal, (ARAUJO, 2005). 

2.1.14.3 - Raios ultravioletas (UV) 

A população é diariamente exposta à Radiação Ultravioleta (RUV), 

principalmente quando não protegida por vestimentas grossas e protetores químicos 
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UV. Essa exposição gera desde danos mais leves, como as mudanças 

degenerativas na elastina e no colágeno da pele do indivíduo, assim como, 

enrugamento, frouxidão e aparência envelhecida da pele, até mudanças mais 

severas, como queimaduras, inflamações, mutações genéticas e o câncer de pele 

(SILVA, 2007). 

Segundo Balogh et al. (2011), uma vez que essa radiação é absorvida pelas 

células da epiderme e derme, mais especificamente a melanina, causam reações 

nas bases das moléculas de DNA e RNA da célula, alterando sua estrutura original e 

consequentemente sua função. O acúmulo sucessivo de erros no material genético 

e sua replicação desordenada pelas células do tecido levam ao desenvolvimento de 

lesões benignas que se não tratadas ou identificadas a tempo, podem evoluir para o 

câncer.  

Segundo CeonI (2009), um dos fatores de risco que mais levam a 

carcinogênese de pele, principalmente do câncer de pele do tipo não melanoma é a 

exposição prolongada e repetida à radiação ultravioleta solar. Cerca de 90% das 

lesões localizam-se nas áreas da pele que ficam mais expostas ao sol, 

demonstrando a importância dessa exposição para o surgimento do tumor. Os 

indivíduos mais atingidos pelo câncer de pele são principalmente as pessoas de pele 

branca, que possuem pouca melanina e que nunca se bronzeiam ou se bronzeiam 

com dificuldade.  

2.1.14.4 - Álcool 

Álcool é considerado um fator de risco para o câncer de mama sendo 

prejudicial o consumo mesmo que em quantidades moderadas. Quando ingerimos o 

etanol, ocorre uma metabolização no qual libera uma substância denominada 

acetaldeído, substância que possui ação próxima ao formaldeído, que age alterando 

o DNA celular, originando assim células cancerígenas. O álcool tem diversas ações 

no organismo, como citado acima a alteração do DNA celular, consequentemente 

gerando o desenvolvimento de células alteradas, que prejudicam diversos órgãos e 

além das células se espalharem facilmente por todo organismo, evidenciando assim 

que a ingestão de bebida alcóolica aumenta a probabilidade de desenvolvimento de 

câncer de mama. (PRADO, 2014). 

O uso do álcool está associado ao desencadeamento de vários tipos de 

câncer: boca, laringe, esôfago, intestino, mama e outros. O desenvolvimento do 
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câncer em relação ao uso do álcool está relacionado à quantidade de bebida 

consumida, bem como sua frequência. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) o consumo de álcool deve se limitar ao máximo a duas doses por dia 

para homens e de apenas uma dose para as mulheres, contudo, deve-se levar em 

consideração que mesmo essa quantidade sugerida pode levar ao risco para o 

câncer, porém são efeitos são menores (INCA, 2008). 

O álcool pode agir como carcinogênico, elevando a permeabilidade da 

membrana celular a carcinógenos, fazendo a inibição da decodificação dos mesmos 

pelo fígado, atrapalhando a metabolização de nutrientes e levando ao estresse 

oxidativo. Além ainda, de poder agir como mutagênico, através do acetaldeído 

podendo elevar os níveis séricos de estrógenos e a velocidade de transcrição do 

receptor de estrógeno, aumentando então à resposta celular a ação do hormônio. 

(INUMARU et al., 2011). 

2.1.14.5 - Hereditariedade 

Mesmo o câncer hereditário sendo responsável por uma pequena parcela de 

casos de câncer de mama, pode existir um risco de 40 a 80% aos familiares de 

desenvolverem câncer de mama, assim como acontece com pessoas que possuem 

algumas mutações de genes, como BRCA1 ou BRCA2, no qual faz com que seja um 

fator de risco de grande amplitude para neoplasia mamaria. (SANTOS, 2012).  

O risco de desenvolvimento de câncer de mama, devido a existência de 

familiares diagnosticados com a doença vem ganhando espaço em diversas 

pesquisas. A área da genética e da biologia molecular nos últimos anos, permite 

uma conexão direta entre mutações germinativas em genes e o desenvolvimento de 

câncer de mama. A hereditariedade do câncer de mama é bem conhecida e possui 

uma significativa associação à herança de mutações nos genes BRCA, onde 

também possui um impacto de diversos outros fatores; como posição e tipo de 

mutação, exposição a agentes carcinogênicos e história reprodutiva. (AMENDOLA; 

VIEIRA, 2005).  

O sedentarismo é responsável por alguns tipos de cânceres, mesmo em 

pessoas com peso corporal adequado. Estima-se, segundo pesquisa realizada pelo 

Ministério da Saúde, que o estilo de vida sedentário esteja associado à pelo menos 

5% das mortes por câncer (PRADO, 2014). 
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Estudos mostram que a atividade física regular tem papel protetor em alguns 

tipos de câncer, principalmente o de cólon e aqueles relacionados aos hormônios 

femininos tais como o de mama e de endométrio. Estima-se que cerca de 5% de 

todas as mortes por câncer no mundo estão associadas à inatividade física e que 

indivíduos que desempenham ocupações profissionais mais ativas têm menor 

chance de desenvolver câncer (INCA, 2008). 

2.1.14.6 - Infecção e câncer 

Atualmente, há evidências suficientes de que alguns tipos de vírus, bactérias e 

parasitos associados a infecções crônicas estão presentes no processo de 

desenvolvimento do câncer. No mundo, estima-se que 18% dos casos de câncer se 

devam a agentes infecciosos, percentual que os coloca, ao lado do fumo, como os 

mais importantes agentes cancerígenos, com destaque para o papiloma vírus 

humano (HPV) (INCA, 2018). 

2.1.14.7 - Tabagismo 

O tabagismo é amplamente reconhecido hoje como doença crônica gerada 

pela dependência da nicotina, estando por isso inserido na Classificação 

Internacional de Doenças (CID10) da OMS: o usuário de produtos de tabaco é 

exposto continuamente a mais de 4 mil substâncias tóxicas, muitas delas 

cancerígenas. Esta exposição faz do tabagismo o mais importante fator de risco 

isolado de doenças graves e fatais (INCA, 2018). 

Segundo a OMS o tabaco é considerado a principal causa de morte no mundo 

inteiro, mesmo sendo considerada uma morte especificamente evitável. Um terço da 

população mundial adulta, ou seja, cerca de um bilhão e 200 mil pessoas, sendo que 

desse valor, 200 milhões, representados pela população feminina é fumante. Dados 

confirmam que, em países em desenvolvidos, 48% dos homens fumam e cerca de 

7% são mulheres, já nos países desenvolvidos o número de mulheres fumantes 

chega a ser três vezes maior, contabilizando 24% e para os homens uma média de 

42%. Com todos esses números alarmantes, o total de mortes pelo tabagismo chega 

a ser de 4,9 milhões de pessoas anualmente, isso significa que mais de 10 mil 

mortes acontecem por dia devido uso do fumo (BRASIL, 2003). 

A OMS ainda afirma que, se esse percentual for mantido, em 2030 serão mais 

de 10 milhões de mortes por ano, sendo que, certamente a metade das mortes 
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coincidirá com a idade reprodutiva dos indivíduos acometidos, levando uma 

mudança tanto na economia, devido os gastos com o tratamento do indivíduo quanto 

para os serviços hospitalares, tanto de tratamento como de recuperação e 

reabilitação (BRASIL, 2014). 

2.1.14.8 - Radiação 

Há dois tipos de radiação: Ionizante e Não Ionizante. A radiação não ionizante 

é aquela que está à nossa volta frequentemente, possui um nível menor de energia, 

como as ondas eletromagnéticas, luz, calor e as ondas de rádio, etc. Sem ela não 

poderíamos nem assistir a um programa na TV, cozinhar nas micro-ondas ou no 

forno (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 2014). 

O ser humano se expõe à radiação mais susceptível ele estará a desenvolver 

alterações em seu DNA. Estimativas revelam que, pelo menos 3% das neoplasias 

desenvolvidas pelo ser humano são ocasionadas pela exposição às radiações 

ionizantes. Assim como os sobreviventes das explosões das bombas atômicas e os 

indivíduos que são submetidos à radioterapia, revelam que o risco para o câncer 

aumenta na proporção da dose recebida de ionização nos tecidos mais sensíveis 

como: mamário, ósseo, tireoidiano e hematopoiético (INCA, 2014). 

Os efeitos da radiação podem ser classificados em dois tipos: reações 

teciduais e efeitos estocásticos. As reações teciduais, que surgem após a exposição 

do indivíduo a certa dose de radiação e o resultado vão depender da intensidade 

das 50 radiações e do local (tecido) atingido. O efeito produzido pode ser a morte 

celular ou até mesmo a morte de algum órgão, numa proporção de, quanto maior a 

exposição mais grave será o efeito. Os efeitos surgem pouco tempo após da 

exposição ou até mesmo longos anos depois, como os sobreviventes das bombas 

no Japão, que apresentaram efeitos tardios da radiação, como catarata, danos 

cerebrais e doenças vasculares e outras. Os efeitos estocásticos são as alterações 

que aparecem nas células normais, sendo que os principais efeitos são o câncer e 

sua hereditariedade. Esse efeito pode ser induzido por qualquer dose e também pela 

radiação natural. Neste caso, os efeitos geralmente são tardios e a gravidade 

independe da dose, contudo sua ocorrência aumenta com a dose. Os efeitos 

caracterizados como hereditários ocorrem nas células germinativas e são passadas 

à prole seguinte (OKUNO, 2013). 
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2.1.14.9 - Envelhecimento  

O envelhecimento está relacionado ao aumento da incidência de câncer, pois 

ele acarreta em alterações fisiológicas que são próprias da idade, que causam 

alterações moleculares que associados aos fatores como mitose, às irregularidades 

do sistema imune criam um ambiente propicio pra o aparecimento do câncer. 

Também constitui um dos fatores de risco para o CA de mama, visto que ele traz 

consigo uma depleção do sistema imunológico que por sua vez está ligado a um 

maior risco para o desenvolvimento de alterações morfológicas das células, assim 

como a determinadas irregularidades nucleares nos estabilizadores genéticos 

(telômeros e telomerase), relaciona-se também às alterações na fosforilação 

oxidativa mitocondrial que formam certos compostos que podem danificar proteínas 

e DNA. O envelhecimento também se associa a uma diminuição da síntese dos 

ácidos nucléicos, alterações nas proteínas que conferem estrutura, alterações nos 

receptores celulares e nos fatores de transcrição que podem dar origem a uma 

célula anormal (SILVA; SILVA, 2005). 

2.2 - Rastreamento e detecção precoce do câncer de mama no Brasil 

De acordo com Gonçalves et al. (2009), os três principais métodos de 

rastreamento da neoplasia mamária são: o exame clínico das mamas (ECM), o 

autoexame das mamas (AEM) e a mamografia. A prática da palpação das mamas 

serve como forte motivadora e reconhecimento de que o câncer de mama é uma 

ameaça em potencial. Por isso, há uma importância do ensino sobre as técnicas que 

visem ao estímulo da prática deste procedimento tão eficaz e de custo 

extremamente reduzido. 

A detecção precoce consiste na forma de prevenção secundária do CM, a qual 

objetiva identificar a doença em estádios iniciais e, assim, tratar imediatamente, 

visando um melhor prognóstico. É possível combater o câncer no órgão de origem, 

evitando a invasão de células malignas em tecidos adjacentes ou a metástase em 

órgãos distantes. Se realizada de forma eficaz e no momento oportuno, a detecção 

precoce poderá ainda detectar lesões pré-malignas, evitando o desenvolvimento do 

câncer propriamente dito (STEIN et al., 2009; BRASIL, 2014a; ZAPPONI; 

TOCANTIS; VARGEN, 2012). De acordo com Barrios (2010), 

O câncer de mama é uma doença tratável, especialmente quando 
diagnosticado precocemente. No Brasil, a maior incidência desse tumor 
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ocorre por volta dos 59 anos, o que não descarta casos em pacientes 
jovens (com menos de 30 anos) e em idosas (com mais de 80 anos). O 
câncer de mama se inicia como um nódulo geralmente indolor, que cresce 
com o tempo e pode se espalhar para áreas próximas à mama, como 
músculos e pele. Com a realização de exames de rastreamento, como o 
autoexame mensal e o acompanhamento médico anual, aumenta-se a 
chance de o tumor ser detectado precocemente, o que amplia a 
possibilidade de cura e permite o uso de tratamentos menos agressivos. 
Quando detectado em sua fase inicial, o tratamento para câncer de mama 
tende a ter mais êxito, dessa forma é essencial que a mulher faça um 
acompanhamento médico regular, especialmente se notar a presença de 
um nódulo (BARRIOS, 2010). 

Apenas em 2009, após o Encontro Internacional sobre Rastreamento do 

Câncer de Mama, promovido pelo Inca, por meio da Portaria GM/MS nº1.183, de 3 

de junho do mesmo ano, incluindo a Mamografia Bilateral para Rastreamento na 

tabela de procedimentos do SUS, iniciou-se o efetivo fortalecimento das ações de 

Controle do Câncer de Mama, desde que vinculadas à alimentação do Sistema de 

Informação do Controle do Câncer de Mama (SISMAMA). Essa estratégia visava o 

fortalecimento e a eficácia da rede formada para o controle do câncer de mama 

(CONASS, 2011). Como observaram Gebrim e Quadros (2006), 

[...] de acordo com as evidências cientificas obtidas de programas adotados 
pelos países que desenvolvem políticas públicas, adaptadas à realidade da 
infraestrutura brasileira. A diretriz preconiza a realização do exame bienal 
dos 50 aos 69 anos. Nas mulheres de alto risco, preconiza-se exame clínico 
e mamografia anuais a partir dos 35 anos [...] Apesar de o rastreamento 
mamográfico permitir redução de mortalidade de até 18% nas mulheres com 
idade entre 40 e 50 anos, a redução supera 30% após os 50 anos e a 
relação custo benefício é mais favorável nesta população mais idosa. 

Um estudo desenvolvido por Barbosa et al. (2015), apontou tendências de 

aumento nas taxas de mortalidade por câncer em ambos os sexos até o ano de 

2030, para as regiões Norte e Nordeste, enquanto que para as demais regiões 

brasileiras tendências decrescentes nessas taxas foram previstas. O estudo também 

concluiu que as acentuadas diferenças regionais e por sexo, existentes na 

mortalidade por câncer no Brasil, continuarão a aumentar até o ano de 2030. As 

projeções apontaram que, neste ano a Região Nordeste apresentará a mais alta 

mortalidade por câncer do Brasil.  

O rastreamento é considerado prioridade no enfrentamento do câncer de 

mama; bem como a reabilitação física, psíquica e social, que devem ser abordados 

como problema de saúde pública, cuja efetividade repercute em melhores resultados 

no tratamento (INCA, 2009). 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) identificou que o diagnóstico precoce 

e o tratamento efetivo têm o potencial de evitar um terço dos óbitos pela neoplasia. 

Dessa forma, a detecção precoce e o tratamento dos casos se caracterizam como 

as principais medidas para a redução da morbimortalidade por câncer de mama, 

sendo o rastreamento por meio da mamografia o principal instrumento utilizado 

(SABINO, 2014; BRAGA, 2015). 

2.2.1 - Epidemiologias do câncer de mama no brasil e no estado de espirito 

santo 

No Brasil, estima-se que o câncer de mama é o que mais acometerá as 

mulheres nos anos 2018 e 2019, correspondendo a 29,5% de todos os novos casos 

de câncer do país. O tratamento de pacientes com câncer de mama e, portanto, sua 

agressividade, é determinada pelas características da doença no momento do 

diagnóstico. Os principais procedimentos que podem ser realizados, isoladamente 

ou em combinação, são cirurgia (conservadora ou mastectomia), radioterapia, 

quimioterapia e terapia hormonal (GIULIANO, 2017). 

Segundo a Estimativa 2019 - Incidência de câncer no Brasil (INCA, 2019), o 

número de casos incidentes estimados de câncer de mama feminina no Brasil, em 

2019, foi de 59.700. Nas capitais, esse número corresponde a 19.920 casos novos a 

cada ano. A taxa bruta de incidência estimada foi de 56,33 por 100 mil mulheres 

para todo o Brasil e 80,33 por 100 mil mulheres nas capitais.  

Estima-se que 66.280 casos novos de câncer de mama, para cada ano do 

triênio 2020-2022. Esse valor corresponde a um risco estimado de 61,61 casos 

novos a cada 100 mil mulheres.  
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Tabela 1: Frequência de casos de câncer de mama nos diferentes estados e regiões 

do Brasil  

Estado Nº de casos Taxa bruta Capitais Nº de casos Taxa bruta

Acre 100 23,55 Rio Branco 70 34,54

Amapá 70 15,84 Macapá 50 20,17

Amazonas 450 21,4 Manaus 380 33,82

Pará 780 18,24 Belém 320 37,8

Rondônia 220 24,07 Porto Velho 90 34,49

Roraima 60 20,73 Boa Vista 50 27,23

Tocantins 290 36,64 Palmas 30 22,83

Região Norte 1.970 21,34         990 32,91

Alagoas 620 35,2 Maceió 290 52,78

Bahia 3.460 43,84 Salvador 1.180 74,64

Ceara 2.510 53,35 Fortaleza 1,23 86,56

Maranhão 840 23,3 São Luís 330 57,2

Paraíba 1,12 52,93 João Pessoa 360 84,83

Pernambuco 2.390 47,86 Recife 560 61,44

Piauí 590 49,98 Teresina 220 49,98

Rio Grande do 

Norte
1.130 61,85 Natal 350 72,58

Sergipe 530 43,34 Aracaju 210 60,4

Região Nordeste 13.190 44,29 4.730 70,19

Distrito Federal 730 42,63                   

Goiás 1.620 46,09 Goiânia 420 52,5

Mato Grosso 560 33,04 Cuiabá 160 50,93

Mato Grosso do Sul 850 61,05 Campo Grande 280 61,46

Região Centro 

oeste
3.760 45,24          860 54,81

Espírito Santo 790 37,89 Vitoria 80 37,89

Minas Gerais 8.250 76,46 Belo Horizonte 1,8 130,56

Rio de Janeiro 9.150 104,69 Rio de Janeiro 4.440 124,79

São Paulo 18.280 78,19 São Paulo 5.350 80,81

Região Sudeste 36.470 81,06      11.670 99,25

Paraná 3.470 59.26 Curitiba 570 56,57

Rio Grande do Sul 4,05 69,5 Porto Alegre 610 81,82

Santa Catarina 3.370 93,05 Florianópolis 340 134

Região Sul 11.030 73,07 1.940 94,77

Brasil      TOTAL 19,82  

Fonte: INCA, 2020 

Os Estados das Regiões Nordeste e Sudeste do Brasil apresentaram maiores 

quantidades de casos de câncer de mama, quando em comparação com outras 

regiões, como é possível observar na tabela 1 e na imagem 1.  
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Número de casos de câncer de mama nas cinco regiões 

do Brasil
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Imagem 1: Número absoluto de casos de câncer de mama reportados por região do Brasil. 

Na imagem, é possível perceber que o número de casos reportados na região Sudeste é 

quase três vezes maior do que o observado em outras regiões.  

 

As taxas de mortalidade por esta patologia continuam elevadas devido ao fato 

de que ainda é descoberta em estágios avançados e sua incidência tem aumentado, 

tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento e mais 

especificamente no Brasil, onde o câncer de mama é a doença de maior ocorrência 

em todas as regiões do país (INCA, 2014; PORTO; TEIXEIRA; SILVA, 2013) 

Segundo dados do Sistema de Informação de Mortalidade da Secretaria de 

Estado da Saúde (SESA), Espírito Santos, de 2015 a agosto de 2019 foram 

totalizados 1.449 óbitos por câncer de mama. Ainda com dados preliminares, em 

2018 foram registrados 338 óbitos e em 2019, de janeiro a agosto, 217 mulheres 

morreram em decorrência da doença. 

Câncer de mama é um problema de Saúde Pública não apenas pelo aumento 

progressivo de sua incidência, mas também pelo alto custo de seu tratamento. As 

estatísticas mostram que, no mundo, essa classe de neoplasia consiste na segunda 

mais incidente e a de maior causa de mortalidade entre as mulheres. No Brasil, a 

neoplasia de mama também apresenta elevada incidência e mortalidade: para os 

anos de 2018 e 2019, estimativa de ocorrência foi cerca de 59.700 novos casos, 

com risco de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres. No estado do Espírito Santo, 
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nesse mesmo período, a estimativa é de 1.130 novos casos, e na capital, Vitória, 

140 novos casos por 100 mil mulheres (INCA, 2019). 

Porcentagem de casos de câncer de mama nas cinco regiões do 
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Imagem 2: Porcentagem de casos de câncer de mama nas cinco regiões do Brasil. 

É possível perceber que a região Sudeste está associada a mais de 50% de todos 

os casos observados no país. 

 

A elevada incidência da neoplasia mamária, de acordo com a literatura, tem 

relação com o maior número de diagnósticos, disponibilização de tecnologias, 

hábitos de vida e envelhecimento da população. Ademais, vale considerar o número 

elevado de pessoas diagnosticadas em estágios mais avançados da doença, 

demonstrando a necessidade de melhora na detecção do câncer em seu início,  visto 

que o diagnóstico tardio dessa neoplasia, bem como o acesso limitado ao 

tratamento, constituem importantes fatores associados a menor sobrevida das 

pacientes (PERES, 2015). 

As políticas públicas relacionadas ao câncer de mama, desenvolvidas no Brasil 

desde meados dos anos 1980, foram impulsionadas, particularmente, em 1998, pelo 

Programa Viva Mulher. O incentivo federal em prol das ações para o Controle do 

Câncer de Mama sempre teve como objetivos principais: reduzir a exposição aos 

fatores de risco; diminuir a mortalidade; e melhorar a qualidade de vida da mulher 

com câncer de mama, estando esses em consonância com as diretrizes atuais da 
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política de controle do câncer, publicadas pela Portaria GM/MS1 nº 874, de 2013, e 

com a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer (BRASIL, 2013). 

Número de casos de câncer de mama por região do Brasil a cada 100 

mil habitantes

73,0781,06
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Imagem 3: Número de casos de câncer de mama a cada 100 mil habitantes por 

região do Brasil. É possível perceber que as regiões Sul e Sudeste, embora 

tenham populações diferentes em números, possuem taxas similares de 

diagnósticos de câncer de mama a cada 100 mil habitantes. O mesmo ocorre 

quando se comparam as regiões Norte e Centro-Oeste.  

 

Nesse cenário, o planejamento de estratégias de controle do câncer de mama 

por meio da detecção precoce é fundamental. Quanto mais cedo um tumor invasivo 

é detectado, e o tratamento é iniciado, maior a probabilidade de cura. Por esse 

motivo, várias ações vêm sendo implementadas para diagnosticar o câncer nos 

estágios iniciais. Entretanto, em razão da individualização orgânica e da extrema 

heterogeneidade tumoral associada à presença de fatores de risco conhecidos e não 

conhecidos, o câncer de mama é considerado uma doença de comportamento 

dinâmico, em constante transformação. Existe uma grande variedade de tipos 

histológicos e moleculares de carcinomas de mama in situ e invasor. O tipo 

histológico invasor mais comum é o carcinoma ductal infiltrante não especificado, 

que representa de 70 a 80% de todos os tumores de mama, seguido pelo carcinoma 

lobular infiltrante, com cerca de 5 a 15%, e pelos outros tipos histológicos (LAKHANI, 

2012). 

Contudo, vale ressaltar que, embora a mamografia seja o exame padrão ouro 

na detecção precoce do câncer de mama, ela muitas vezes detecta um câncer que 
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não causaria a morte da paciente, fenômeno chamado de sobrediagnóstico 14. Esta 

mulher então, passa a conviver com o estigma da doença e com os efeitos colaterais 

do tratamento. Dessa forma, a utilização dos métodos de rastreamento pode ser um 

grande aliado na detecção precoce de muitas doenças, contudo, um maior debate 

acerca do real impacto positivo obtido por seu uso indiscriminado ainda precisa ser 

realizado (INCA, 2012). 

O aumento do câncer de mama entre as mulheres nos últimos anos vem 

aumentando gradativamente, porém, pesquisadores estão em busca incitante da 

prevenção e do tratamento dessa doença que hoje causa medo entre as mulheres. 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (2008), são registrados anualmente mais de 

36 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, o que gera uma mortalidade de 

mais de 9 mil pessoas por ano. Através de dados divulgados pela Organização 

Mundial da Saúde, nos últimos 20 anos, houve um aumento significativo do número 

de casos de câncer de mama.  

No Brasil, o câncer de mama feminino constitui-se numa patologia maligna 

de maior incidência populacional, e tem seu quadro agravado por ser 

diagnosticado em fase tardia, em particular nas classes com menor poder 

aquisitivo. (INCA, 2014) 

Um dos fatores que contribui para esse aumento e a falta de informação e 

acesso à saúde, dessa classe da população, devido à decadência da saúde 

pública no Brasil, onde cada vez mais os cidadãos sofrem para receber 

tratamentos ou até mesmo realizar consultas médicas.  

No SUS, o tempo de espera para realização de consultas e exames passam 

muitas vezes dos seis meses, fazendo com que o diagnóstico de doenças como 

câncer de mama seja feito tardiamente, o que pode aumentar a taxa de 

mortalidade entre as mulheres com essa enfermidade.  

Conforme dados do INCA, a neoplasia de mama é a segunda mais frequente 

no mundo e a mais comum entre as mulheres. No ano de 2008, o INCA estimou 

cerca de 49.400 novos casos de câncer de mama, com um risco estimado de 51 

casos a cada 100 mil mulheres. No País, a cada ano, cerca de 22% dos casos 

novos de câncer em mulheres são de mama. 
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2.2.2 - Diagnósticos do câncer de mama 

De acordo com Brunner e Suddarth (2002), 

O diagnóstico do câncer de mama poder ser realizado de várias 
maneiras, dentre elas a realização do autoexame das mamas, 
mamografia, ultrassonografia, entre outros. O exame da mama feminina 
pode ser conduzido durante qualquer exame físico geral ou ginecológico, 
ou sempre que a mulher suspeite da doença mamaria. O exame clinico 
da mama é recomendado pelo menos a cada três ano para as mulheres 
entre 20 a 40 anos de idade e depois disso anualmente. Um exame 
completo da mama, incluindo a instrução para o alto exame da mama 
inspeção e palpação onde leva 10 mínimo ou mais e imageamento por 
ressonância magnética. 

A ultrassonografia é utilizada em conjunto à mamografia para diferenciar os 

cistos cheio de líquido de outras lesões (BRUNNER; SUDDARTH, 2002).  

Atualmente, o diagnóstico, o tratamento local e o tratamento sistêmico para o 

câncer de mama estão sendo aprimorados de forma rápida, em razão de um melhor 

conhecimento da história natural da doença e das características moleculares dos 

tumores. Nesse cenário, o planejamento de estratégias de controle do câncer de 

mama por meio da detecção precoce é fundamental. Quanto mais cedo um tumor 

invasivo é detectado e o tratamento é iniciado, maior a probabilidade de cura. Por 

esse motivo, várias ações vêm sendo implementadas para diagnosticar o câncer nos 

estágios iniciais. Entretanto, em razão da individualização orgânica e da extrema 

heterogeneidade tumoral associada à presença de fatores de risco conhecidos e não 

conhecidos, o câncer de mama é considerado uma doença de comportamento 

dinâmico, em constante transformação. Existe uma grande variedade de tipos 

histológicos e moleculares de carcinomas de mama in situ e invasor. O tipo 

histológico invasor mais comum é o carcinoma ductal infiltrante não especificado, 

que representa de 70 a 80% de todos os tumores de mama, seguido pelo carcinoma 

lobular infiltrante, com cerca de 5 a 15%, e pelos outros tipos histológicos (LAKHANI, 

2012). 

2.2.3 - O impacto do diagnóstico do câncer de mama para as mulheres 

Diante do diagnóstico do câncer de mama, a mulher costuma passar por uma 

crise de instabilidade começa a apresentar sensação de frustração, insegurança e 

medo. Todo esse sofrimento é ocasionado pela ideia da possível morte, e tanto a 

paciente como os familiares sofrem um impacto psicológico após a descoberta do 
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câncer e mama. Diante disso, é importante todo o apoio para que se facilite o 

reconhecimento e aceitação da doença, para que assim seja encontrada a melhor 

forma de passar pelo tratamento.  

Após um diagnóstico de câncer de mama, é normal que ocorram alterações na 

rotina da mulher. Esta, que atualmente desempenha diversas funções na sociedade 

com o papel de mãe, esposa, cidadã, além de trabalhar, não pode permitir que essa 

rotina seja deixada de lado. Nesse momento se inicia uma nova etapa na vida dessa 

mulher, e ela precisará de apoio e coragem para enfrentar, e superar os obstáculos 

pessoais e sociais que podem surgir, por isso, é necessário que haja suporte físico 

e sobretudo emocional especializado (ARAÚJO; FERNANDES, 2008). 

2.3 - Tratamento 

O câncer de mama deve ser abordado por uma equipe multidisciplinar, visando 

o tratamento integral da paciente. As modalidades terapêuticas disponíveis 

atualmente são cirurgia e radioterapia para o tratamento loca regional; e 

hormonioterapia e quimioterapia para o tratamento sistêmico (INCA, 2004). 

De acordo com Bairros (2010), professor da Faculdade de Medicina da PUC-

RS e diretor do Instituto do Câncer do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, 

quando o câncer de mama é diagnosticado em fase inicial, o tratamento consiste em 

uma cirurgia para a extração do tumor, sendo que a retirada de uma parte ou da 

totalidade da mama dependerá da extensão do câncer.  

O tratamento do câncer de mama classifica-se como sistêmico, quando se 

utilizam quimioterapia, hormonioterapia e/ou terapia-alvo molecular e local; cirúrgico, 

radical ou conservador; e radioterápico. Quando realizado antes da cirurgia curativa, 

o tratamento sistêmico é chamado de neoadjuvante e tem por objetivo eliminar 

possíveis micro metástases, que são células que escapam da mama para outros 

lugares do corpo, reduzindo o tamanho do tumor para facilitar a realização da 

cirurgia da mama.  

As cirurgias podem ser conservadoras, quando apenas uma parte da mama é 

retirada; ou radicais, quando toda a mama é retirada, sendo possível realizar, 

posteriormente, a reconstrução mamária. Após a cirurgia curativa, o tratamento 

adjuvante sistêmico e/ou local também tem por objetivo eliminar possíveis micro 

metástases. A radioterapia, quando indicada, é realizada após o procedimento 

cirúrgico. Por último, o tratamento paliativo é realizado em pacientes com 



 

57 

 

metástases, visando à melhoria da qualidade de vida o tratamento do câncer de 

mama e realizado em várias etapas. (National Comprehensive Cancer Network, 

2018). 

2.3.1 - Radioterapia  

A radioterapia tem como objetivo impedir o crescimento e a clonagem das 

células malignas. Pelo fato dessas células malignas se desenvolverem mais 

rapidamente, muitas poderão estar se dividindo, o que as tornam mais vulneráveis 

aos efeitos da radioterapia, o que as leva a atingir um índice terapêutico benéfico. 

Esse procedimento pode ser realizado após a cirurgia, com o objetivo de destruir 

células residuais, ou antes da cirurgia com a finalidade de diminuir o tamanho do 

tumor (LORENCETTI; SIMONETTI, 2005; INCA, 2008). 

A radioterapia é um método capaz de destruir células neoplásicas, utilizando 

feixes de radiações ionizantes. A dose pré-calculada de radiação é aplicada, 

respeitando um tempo e volume adequado para cada tipo e tamanho de tumor, com 

o intuito de extirpar todas as células tumorais com o menor dano possível às células 

normais circunjacentes, à custa das quais se fará a regeneração da área irradiada 

(INCA, 2015). 

Segundo Nettina (2011), a radioterapia é uma terapia adjuvante que reduz as 

incidências de recidivas e é utilizada quando se opta por conservar as mamas. 

Também pode ser recomendada no pré-operatório para reduzir as medidas do 

tumor, para que se possa opera-lo, e pode ser utilizada em pacientes pós-

mastectomizadas, quando o tumor é muito grande e tem grandes extensões, esse 

procedimento pode retardar a reconstrução das mamas.  

Por outro lado, a radioterapia pode prejudicar tecidos normais, ocasionando os 

efeitos colaterais de acordo com a característica do tumor do indivíduo e da 

quantidade de radiação empregada (LORENCETTI; SIMONETTI, 2005; INCA, 2008) 

A radioterapia está associada a complicações tardias incomuns como a 

pneumonites actínica, anormalidades cardíacas, linfedemas, plexopatia braquial, 

neoplasias malignas secundárias e teleandiectasias cutâneas (LOPES; CHAMMAS; 

IYEYASU, 2013).  

Considerada terapia de curta distância, onde uma fonte externa de radiação é 

empregada à distância de cerca de 1 metro do paciente, esse tipo de tratamento é 

realizado com aplicação de feixes de radiação Gama, elétrons de alta energia e 
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nêutrons. O esquema terapêutico varia entre o fracionamento de 25 a 35 aplicações. 

Os aparelhos mais utilizados são: Cobalto 60 e os Aceleradores Lineares (INCA, 

2008). 

2.3.2 - Braquiterapia 

A braquiterapia é a fonte de radiação ionizante aplicada próxima à superfície 

corporal a ser tratada ou a pequena distância dela, tem ação limitada a área próxima 

ao volume a ser tratada, minimizando as doses ás estruturas vizinhas, o uso desse 

tratamento está relacionado diretamente com a preservação dos tecidos sadios e 

dos órgãos próximo ao tumor (INCA, 2016). 

Existem duas formas de braquiterapia, a permanente e a temporária. A 

permanente ocorre quando as sementes, que são cápsulas de titânio, são colocadas 

e não são retiradas do organismo, possuem baixa taxa de dose que permite ao 

paciente uma vida quase sem restrições após o implante, é feita sem a necessidade 

de internação. Já na temporária, as sementes são colocadas e após um período pré-

definido são retiradas, possuem um tempo de meia-vida médio que varia de dias até 

anos, e normalmente são reutilizadas em outros pacientes enquanto possuem poder 

de tratamento (DENARDI, 2008). 

 O objetivo deste tratamento é administrar altas doses de radiação em volumes 

restritos no organismo, para que se tenha maior controle da doença e menor 

toxicidade do tratamento nos tecidos normais adjacentes (MOURÃO, 2009). 

Segundo Brasil (2002), a braquiterapia libera radiação Beta ou Gama e é 

dividida em: 

 Superficial: quando a fonte de radiação é posta sobre a superfície do tumor 

ou sobre a pele do paciente. 

 Intracavitária: quando a fonte de radiação é introduzida em uma cavidade do 

paciente, como a traqueia, vagina e reto. 

 Intraluminal: quando a fonte de radiação é introduzida dentro de cavidades do 

corpo do paciente em tratamento, como por exemplo, na árvore brônquica no 

tratamento pulmonar. 

 Intersticial: Atualmente utilizada como implantes temporários através de 

agulhas, tubos que passam através do tumor. 
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2.3.3 - Quimioterapia  

A quimioterapia é descrita como um tratamento medicamentoso contra o 

câncer, podendo ser administrado pela via intravenosa ou mesmo via oral. Para que 

se consiga alcançar as células cancerígenas por toda parte do corpo, a 

quimioterapia é aplicada pela via intravenosa alcançando, assim, a corrente 

sanguínea e se espalhando pelo organismo do paciente de forma sistêmica 

(INSTITUTO ONCOGUIA, 2014). 

A quimioterapia também é útil como parte de uma abordagem multimodal da 

oncologia clínica no tratamento de cânceres localmente avançados, como o de 

mama, favorecendo uma cirurgia mais limitada e até mesmo a cura dos casos que 

no passado seriam incuráveis (BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANN, 2012). 

Os fármacos antineoplásicos são aplicados em ciclos, que na sua maioria 

duram algumas semanas. Entre os ciclos, faz-se necessário um espaço de 

descanso, permitindo que o organismo possa se recuperar (INSTITUTO 

ONCOGUIA, 2014).  

Na atualidade, a quimioterapia vem sendo utilizada em três circunstâncias 

clínicas relevantes: 1) no tratamento de indução primária para a doença avançada 

ou para cânceres para os quais não exista outro tratamento eficaz; 2) no tratamento 

neoadjuvante de pacientes com tipo localizado da doença, em que os métodos 

locais de terapia, como a radioterapia ou a cirurgia não se apresentaram 

compatíveis; 3) nos tratamentos adjuvantes para formas locais de terapia, 

abrangendo a cirurgia e a radioterapia, ou mesmo ambas (KATZUNG; MASTERS; 

TREVOR, 2014). 

 

2.3.3.1 - Quimioterapia de indução primária  

Essa modalidade está relacionada à quimioterapia aplicada como terapia 

primária para indivíduos portadores de câncer em estágio avançado que não 

possuem tratamento optativo. Este tipo de terapia tornou-se a conduta de maior 

escolha no tratamento de pacientes cuja doença se apresenta em fase de metástase 

avançada e, em grande parte dos casos, tem como objetivo analisar os sintomas 

relativos ao tumor, aprimorar a qualidade de vida e estender o tempo de progressão 

do tumor. Com base em estudos realizados em uma abrangente variedade de 

tumores, revelou-se que a quimioterapia em pacientes com a doença já avançada 
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proporciona um benefício na sobrevida quando relacionada com os cuidados de 

suporte, produzindo uma justificativa palpável para eleger um tratamento 

farmacológico prévio (KATZUNG; MASTERS; TREVOR, 2014). 

2.3.3.2 - Quimioterapia neoadjuvante 

Modalidade concernente à utilização de quimioterapia em indivíduos que são 

portadores de câncer localizado, para o qual existem alternativas de terapias locais, 

tal como a cirurgia, porém que não sejam totalmente efetivas. Atualmente é utilizada 

com frequência no tratamento do câncer de mama, assim como em casos de câncer 

de esôfago, de laringe, de bexiga, entre outros (KATZUNG; MASTERS; TREVOR, 

2014). 

Essa modalidade de quimioterapia tem como objetivo a redução do volume 

tumoral, transformando tumores irressecáveis em ressecáveis, ou possibilitando a 

cirurgia conservadora em tumores inicialmente requerentes de mastectomia radical 

(MARQUES; SILVA; AMARAL, 2011).  

O esquema quimioterápico baseado em regimes que contenham antraciclinas 

(adriamicina ou epirrubicina) associadas a texanos (AT) ou ciclofosfamida e 

fluoruracila (FAC, FEC, [adriblastina, ciclofosfamida – AC]), administrados de 3 a 4 

ciclos, conforme a resposta, tem-se mostrado um fator preditivo de sobrevida livre da 

doença e de sobrevida global (MARQUES; SILVA; AMARAL, 2011).  

2.3.3.3 - Quimioterapia adjuvante 

Modalidade que consiste em um tratamento sistêmico, atuando como adjuvante 

às modalidades de tratamento local, como cirurgia ou radioterapia, constituindo um 

dos papéis mais importantes da quimioterapia (KATZUNG; MASTERS; TREVOR, 

2014).  

Adjunto à cirurgia, o uso de agentes quimioterápicos aumenta a chance de cura 

da doença. Nos casos onde ocorre a disseminação da doença, esse tipo de 

tratamento tem caráter paliativo e não mais curativo, ou seja, a prioridade é controlar 

os sinais e sintomas, prolongando a vida do paciente (MARQUES; SILVA; AMARAL, 

2011).  

No câncer de mama, esse tipo de quimioterapia é responsável pela melhora 

clínica significativa e a regressão do tumor, por meio da eliminação das micro 

metástases após a terapêutica local, reduzindo a possibilidade de reincidência tanto 
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local como sistêmica, proporcionando uma melhora da sobrevida global dos 

pacientes. Deve ser instituída quanto antes possível, preferencialmente em até 4 

semanas após a cirurgia (MARQUES; SILVA; AMARAL, 2011). 

A quimioterapia é o uso de medicamentos potentes contra o câncer, ela pode 

ser usada antes ou depois, para completar a cirurgia. A quimioterapia tem efeito 

sistêmico, em todo o corpo, visando evitar que o tumor retorne ou forme metástases 

(BRUNNER; SUDDARTH, 2002) 

2.4 - Câncer de mama, mastectomia e a incerteza da cura  

A mastectomia constituiu-se em uma intervenção cirúrgica altamente 

traumatizante. Tem uma representação simbólica muito forte, sendo encarada pela 

mulher, muitas vezes, como uma agressão, já que promove a “castração” de uma 

parte de seu corpo, a mama. A retirada da mama pode possibilitar o aparecimento 

de sentimento de perda, que, possivelmente, refletirá na sua identidade feminina 

(AMÂNCIO, 2007) 

Ao receber um diagnóstico de câncer de mama, a mulher passa a ter muitas 

dúvidas e questionamentos, devido ao estigma de doença terminal e que leva a 

muito sofrimento e possível morte. 

Após o diagnóstico do câncer de mama existem vários métodos de tratamento 

da doença, dentre eles está a mastectomia que é um procedimento cirúrgico e um 

dos métodos mais agressivos no tratamento do câncer de mama, onde a mama é 

totalmente retirada.   

 2.4.1 - Modalidades de mastectomia 

Segundo o INCA (2010), são modalidades de mastectomia: 

 Mastectomia simples ou total (retirada da mama com pele e complexo 

aréola papilar); 

 Mastectomia com preservação de um ou dois músculos peitorais 

acompanhada de linfadenectomia axilar (radical modificada); 

 Mastectomia com retirada do(s) músculo(s) peitoral(is) acompanhada 

de linfadenectomia axilar (radical); 

 Mastectomia com reconstrução imediata; 

 Mastectomia poupadora de pele. 
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2.4.2 - Qualidades de vida da mulher após a mastectómica 

A vida de uma mulher pode ser profundamente abalada quando é necessária a 

realização da mastectomia, encarar a possibilidade de uma cirurgia, dar essa notícia 

aos familiares e conseguir superar a perda da mama sem entrar em estado de 

depressão ou se penalizar são alguns dos desafios que ela tem pela frente. 

As mulheres, quando se deparam com o diagnóstico de câncer de mama e 

necessitam de intervenção cirúrgica, apresentam no pré-operatório muitas vezes: 

déficit de conhecimento sobre a patologia, que as levam ao medo e a ansiedade 

relacionada aos tratamentos específicos, alterações da imagem corporal, conflito de 

decisões, apreensão, inadequação e autoafirmação diminuída, comprometendo o 

seu estado biopsicossocial. 

Em muitas culturas, a mama exerce um papel significativo na sexualidade e na 

identificação de si mesma como mulher. Embora os avanços no diagnóstico e 

tratamento dos distúrbios de mama estejam modificando o prognóstico para a 

doença do câncer de mama, as respostas das mulheres à possível doença mamária 

incluem o medo da desfiguração, perda de atração sexual, abandono pelo parceiro 

e medo da morte. O medo de descobrir que está com câncer faz com que a mulher 

não procure o tratamento a tempo. 

Além da preocupação com os estigmas que permanecem sobre o câncer em si, 

em se tratando especificamente de câncer de mama, outras angústias se fazem 

presentes, como aquelas ligadas à perda de uma ou duas mamas em decorrência 

da mastectomia que pode afetá-la também a âmbito emocional e social (VENÂNCIO, 

2004).  

Segundo Bervian e Giradon-Perlini (2006), na ocasião do diagnóstico do câncer 

de mama, a mulher pode desencadear uma série de conflitos emocionais de tal 

forma que a simples possibilidade da perda de sua mama, passa a representar uma 

ameaça constante para a vida da mesma. 

2.4.3 - Mastectomias e suas consequências na vida da mulher 

As mulheres mastectomizadas depararam-se com mudanças na sua imagem 

corporal, e torna-se necessário questionar essas alterações e como as mulheres se 

adaptam à nova identidade. (RODRIGUES; MAMEDE, 2002). 

Infelizmente, a mastectomia tem em si um caráter agressivo traumatizante para 

a vida e saúde da mulher, já que prejudica sua dimensão biopsicossocial espiritual, 
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ocasionando alterações na sua imagem corporal, identidade e autoestima o que 

pode repercutir na expressão de sua sexualidade e também despertar sintomas de 

depressão e ansiedade (RODRIGUES; MAMEDE, 2002). 

2.4.3.1 - Vivências das mulheres mastectomizadas 

Por estarem vivenciando um mundo desconhecido frente ao câncer de mama e 

suas repercussões, essas mulheres desencadeiam sensações conflitivas a aflitivas, 

ocasionando um comportamento de angústia, agitação e medo. (BITTENCOURT; 

CADETE, 2002). 

Diante da situação vivenciada, algumas mulheres procuram buscar o 

entendimento para o surgimento da doença, e muitas vezes questionam e refletem o 

porquê de sua doença. Desta forma, busca em seus comportamentos no passado 

uma explicação. 

Outro ponto importante surgido foi à necessidade que a maioria das mulheres 

manifestava em compreender o que estava acontecendo com elas. (BITTENCOURT; 

CADETE, 2002) 

Segundo Prado (2002), a possibilidade de retornar ao mercado de trabalho faz 

parte dos planos das mulheres que trabalhavam antes da cirurgia. Esse retorno 

simboliza uma tentativa de retomar o cotidiano e a autonomia, sentindo-se produtiva 

e independente. Ainda segundo a autora, para viver com qualidade, a mulher precisa 

aprender a viver e a conviver com as limitações e sequelas que o câncer promove.  

A mulher acometida do câncer de mama vivencia, em sua trajetória, inúmeras 

situações. Essas, em geral, referem-se a sua integridade biopsicossocial, a incerteza 

do sucesso do tratamento, a possibilidade da recorrência e da morte. Aceitar a sua 

nova condição e adaptar-se à nova imagem de seu corpo exige um esforço muito 

grande para o qual não estão preparadas (LORENCETTI, 2005). 

Após a realização da mastectomia, a mulher comumente encontra-se em um 

estado de fragilidade emocional e é justamente nesse momento que ela se depara 

com dificuldades que precisarão ser superadas para que possa viver o mais próximo 

possível do que possa reconhecer como normalidade (JESUS, 2003).  
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2.4.3.2 - Sexualidade em mulheres mastectomizadas 

Segundo Costa e Reis (2003) citados por Barbosa, (2008), “as mamas 

representam o símbolo maior da sexualidade e feminilidade onde qualquer ameaça 

à sua integridade exerce sobre as mulheres um profundo impacto”. 

A mama é um órgão da mulher que está ligado ao aspecto sexual e ao sexo 

feminino, então quando uma mulher descobre o câncer e precisa de cirurgia para 

controlar ou curar a doença, a sexualidade é muito afetada, e para superar e voltar a 

rotina normal, ela necessita de ajuda e apoio, voltados a ela e ao companheiro, para 

que estes entendam quais serão as condições a serem enfrentadas (VARELA, 

2017). 

A mulher com a ausência da mama se sente incomodada, pois a mama é 

considerada um símbolo que está ligado à sexualidade como um meio onde ela atrai 

o companheiro, e essa perda interfere muito na relação com o companheiro. Muitas 

vezes elas não conseguem ficar nuas na frente do parceiro, causando alteração na 

relação sexual. Então sobre os efeitos da mastectomia vai depender de como era o 

relacionamento antes da intervenção cirúrgica (GASPARELO, 2010). 

Após a mastectomia, a mulher pode apresentar alterações não só ao nível 

físico, psicológico, familiar e social, como pode apresentar alterações ao nível sexual 

(BARBOSA, 2008). 

“A sexualidade foi definida pela OMS como sendo "[...] uma energia que nos 

motiva para encontrar amor, contato, ternura e intimidade". Esta integra-se no modo 

como as pessoas se sente, movem, se tocam e são tocados” (BARBOSA, 2008).  

Em meio a tantas alterações e preocupações, surge a opção pela 

reconstrução mamária para a mulher como uma possibilidade de retornar o corpo 

normal, favorecendo o equilíbrio psicológico e o retorno a vida social. A 

reconstrução mamária possibilitaria à mulher mastectomizada ou com indicação 

de mastectomia incorporar ao tratamento do câncer de mama a atenção à 

qualidade de vida, integridade física e reelaboração da autoimagem. Sabe-se que 

o avanço tecnológico permite ao cirurgião plástico criar uma mama com 

características bem naturais, possibilitando o resgate da autoimagem (AZEVEDO; 

LOPES, 2010). Como pontuado por Almeida (2007),  

A sexualidade constitui-se como uma das principais preocupações da 
mulher após a mastectomia, pois a perda da mama para estas mulheres 
associa-se muitas vezes à perda da feminilidade, comprometimento sexual, 
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mutilação do corpo, diminuição da atração sexual e perda do parceiro, 
prejudicando a sua qualidade de vida e satisfação sexual.  

De acordo com Dias et al., apud Barbosa (2008), "a sexualidade sofre 

desequilíbrios devido à diminuição do desejo sexual, à ansiedade e a períodos de 

depressão potenciados pela alteração da imagem corporal". Segundo Amorim 

(2007), 

A mama feminina é, portanto, fonte de prazer. Acariciar as mamas é uma 
prática comum durante os preliminares do ato sexual. "Sempre que é 
diagnosticado um nódulo mamário suspeito, que obriga a uma intervenção 
cirúrgica para a sua remoção, a mulher pode passar por um processo no 
qual tem que saber lidar com uma nova imagem corporal, sendo que esta 
exerce um impacto sexual.  

Bruges (2007), afirma que o fato de não possuir uma mama, não altera o modo 

de funcionamento sexual, no entanto pode afetar a sensação da mulher sobre a 

sexualidade. Todos os eventos que decorrem da mastectomia podem causar na 

mulher sentimentos de vergonha, e culpa, afetando assim a forma como ela vive a 

sua sexualidade.  

A mulher mastectomizada pode parecer viver permanentemente num estado de 

insegurança acerca da aceitação por parte do parceiro e o grau de desejo que ainda 

pode criar nele. O medo de retomar a vida sexual está frequentemente presente 

devido ao medo das alterações na partilha do prazer associado a dor física, podendo 

mesmo chegar à rejeição do cônjuge na partilha do leito conjugal (AMORIM, 2007).  

No entanto, Oliveira (2004) refere que "a mastectomia pode despertar uma 

série de sentimentos ao nível da sexualidade, podendo existir ausência de 

alterações ao nível do relacionamento sexual”. 

Este fato pode estar relacionado com o tipo de relacionamento anterior à 

mastectomia, sendo crucial a atitude do parceiro sexual (que por vezes atua como 

facilitador e noutros casos como dificultador do contato). Desta forma, a sexualidade 

vivenciada pela mulher mastectomizada depende de vários fatores, tais como, a sua 

personalidade, a sua sexualidade anterior à mastectomia e o seu ambiente familiar, 

especialmente o seu relacionamento com o cônjuge (caso este exista ou não) 

(AMORIM, 2007).  

Para Pádua (2006), a qualidade do relacionamento existente entre o casal, 

será responsável não só pelo alcance e a manutenção da estabilidade emocional da 

mulher, mas também pelo interesse sexual, numa fase mais tranquila da doença.  
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Assim, após a mastectomia e com a estabilidade da doença, o casal pode 

procurar uma maior intimidade, troca de afetos, prazer e novas formas de adaptação 

às condições atuais da mulher, com a finalidade de tornar o relacionamento sexual o 

mais agradável, confortável e prazeroso possível (BARBOSA, 2008). 

 Em um relacionamento heterossexual, o homem desempenha um papel 

fundamental no que concerne a adaptação da mulher à sua própria sexualidade. 

Desta forma, a afetividade como parte integral da sexualidade, torna-se essencial 

para que as mulheres superem esta fase da sua vida, com o apoio do parceiro 

(BARBOSA, 2008). 

 De acordo com Segal, "os casais que tentam vencer a dor e o sofrimento 

sozinhos, isolados um do outro e não compartilham a tristeza, tendem a considerar o 

processo de doença e tratamento mais difícil", dificultando assim a adaptação da 

mulher. 

Da mesma forma, Oliveira (2004) constata que a atitude do parceiro, em todas 

as fases após a remoção da mama, é um fator que interfere fortemente na relação 

da mulher com o seu corpo. Sendo assim, pode-se concluir que a prática sexual 

para a mulher mastectomizada, está inevitavelmente diferente do que era quando 

esta possuía um corpo saudável, completo e sem cicatrizes, sendo necessário uma 

adaptação na sexualidade.  

2.4.3.3 - Suporte familiar na reabilitação da mulher submetida à mastectomia 

A família é muito importante no processo de cuidado ao doente, visto que este 

se encontra num momento de intensa fragilidade, necessitando de suporte por parte 

de seus familiares e amigos. Contudo, devido aos fortes laços afetivos que unem 

essas pessoas e pelo desconhecimento da evolução e tratamento da doença, a 

família tem dificuldade em lidar com a nova informação, com os sentimentos 

emergentes e com as mudanças oriundas de sua força na reorganização funcional, 

encontrando dificuldade em dar apoio a esta mulher (MALUF et al., 2005). 

No relacionamento entre mãe e filhos ocorre uma inversão de papéis, pois a 

mãe que culturalmente exerce a função de cuidadora, protetora e provedora afetiva, 

agora é quem necessita de cuidados, proteção e afeto. Quanto aos companheiros, a 

reação destes depende da reação da mulher: quando ela aceita a amputação da 

mama, pode influenciá-lo a aceitar o fato e melhorar o relacionamento. Porém, há 

casos em que a mulher, devido ao déficit de autoestima, sente-se ameaçada de 
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perder o marido, a se tornar objeto de piedade e a perder a feminilidade; estes 

sentimentos dificultam a relação conjugal e podem levar à separação do casal 

(BERVIAN; PERLINI, 2006). 

Segundo Melo, Silva e Fernandes (2005), o nível de relacionamento da família 

influencia diretamente na reação de seus membros e quando existe comunicação 

aberta e flexível e capacidade de articular as expressões e os sentimentos, a relação 

interpessoal é fortalecida. Neste sentido, Cunha (2004), 

a família e o cuidador exercem um papel primordial na vida destas 
mulheres, oferecendo apoio e ajudando-as a suportarem melhor o 
diagnóstico da doença e superarem os transtornos advindos deste, como a 
perda da mama, garantindo desta forma uma vida mais ajustada, menos 
estressante e com perspectivas de cura.  

De acordo com Melo Silva e Fernandes (2005) fica clara a necessidade da 

atuação do enfermeiro frente à mulher mastectomizada e a importância da inclusão 

da família nos planos assistenciais da enfermagem, já que esta pode contribuir 

significativamente para a resolução de problemas de adaptação da mulher à sua 

realidade. 

A qualidade do relacionamento existente entre o casal será responsável não só 

pelo alcance e a manutenção da estabilidade emocional da mulher, mas também 

pelo retorno do interesse sexual numa fase mais tranquila da doença. Assim, após a 

cirurgia e com a estabilidade da doença, o casal volta a interessar-se pela vida 

sexual e começa a se preocupar com o relacionamento sexual de ambos. Buscam 

maior intimidade, trocas de carícias, prazer e novas formas de adaptação às 

condições atuais da mulher a fim de tornar o relacionamento sexual mais agradável, 

confortável e prazeroso. (PADUA, 2006). 

O processo de reabilitação pelo qual a mulher passa após a cirurgia, 

envolvendo reaprendizagem de habilidades físicas como também habilidades para 

redescobrir seu papel dentro da família, comunidade e sociedade, é visto por Prado 

(2002) como um processo de enfrentamento, que pode ser definido como um 

conjunto de esforços das quais a pessoa se utiliza para lidar com um determinado 

problema. Segundo a autora, esse enfrentamento é contextual visto que, as 

limitações, os fatores pessoais, as exigências situacionais e os recursos que a 

pessoa dispõe influenciam na seleção das estratégias de enfrentamento e no 

significado que a pessoa atribui ao contexto da doença (PRADO, 2002). 
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2.4.3.4 - Mastectomia e suas consequências na saúde mental da mulher 

A negação é um mecanismo de defesa aparente pode ser manifestada pelo 

medo de enfrentar a doença e até pelo medo da morte. As doenças de difícil 

diagnóstico ou que podem deixar marcas físicas no corpo humano possuem uma 

capacidade de reprimir as emoções e negar os conflitos gerados pela própria 

doença. (GRACIOLI et al., 2003). 

Toda pessoa, ao longo de sua vida, depara-se com uma infinidade de 

situações problemáticas que podem contemplar desde grandes crises, tais como 

uma doença grave e suas consequências. A repressão de sentimentos está ligada 

ao fato de que, se a pessoa ignorar as emoções como a raiva, ou a ansiedade, 

então elas simplesmente irão desaparecer. Desgosto e sofrimentos reprimidos ao 

logo da vida estão associados a um forte sentimento de culpa. (FERNANDES; 

MAMEDE, 2004). 

A aparência e o aspecto visual são repassados em nossa cultura como o belo, 

o estar bonito, elegante, sentir-se bem. É percebido, nas mulheres, uma 

preocupação em relação a sua imagem onde algumas delas deixam de se olhar no 

espelho; de se tocar, ficando muitas vezes com vergonha das outras pessoas. 

(FUNGHETTO, 2003). 

Braga (2004) realizou um estudo para avaliar a presença de depressão em 

mulheres mastectomizadas. Os resultados demonstraram a presença de depressão 

em 35% das pacientes após a mastectomia, algumas variáveis parecem ter relação 

significativa com a depressão. São elas: faixa etária, situação conjugal, migração, 

antecedentes pessoais, antecedentes familiares de doença mental, uso de 

quimioterapia, complicações pós mastectomia, atividade profissional, contribuição 

com a renda familiar, atividade sexual, conhecimento do diagnóstico da doença, 

prática religiosa e percepção de perda. É importante ressaltar que todas as perdas 

associadas a mastectomia, geram sofrimento psicológico levando a comportamento 

de isolamento social. 

A mastectomia causa um impacto que afeta não apenas a mulher, mas 

estende-se ao seu âmbito familiar, contexto social e grupo de amigos. Esse impacto 

é potencializado pelos tratamentos indicados associados à cirurgia. A situação da 

doença e da mastectomia afeta os relacionamentos interpessoais na família, visto 
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que diante de todo o processo, as alterações de ordem física, emocional e social na 

vida da mulher se estendem aos familiares (MELO; SILVA; FERNANDES, 2005). 

2.5 - A importância do profissional de Enfermagem nos serviços de saúde com 

a mulher mastectomizada 

Exercer a enfermagem exige que os profissionais sejam comprometidos com o 

cuidado e para isto, suas tarefas devem se basear numa assistência humanizada e, 

sobretudo ética. A ética na enfermagem é caracterizada pelo senso moral do 

enfermeiro, no cuidado ao paciente e sua vida em quaisquer segmentos, advindo da 

prática profissional de acordo com os direitos humanos (MENDES, 2009). 

Desde a sua origem, a enfermagem tem compreendido e sustentado o cuidado 

como valor e prática. Assim, o resgate da ética do cuidado é fundamental para o 

respeito e a valorização do outro em sua complexidade. Estreitamente ligada às 

terminologias da área da saúde, cuidado, em latim, significa cura. Trata-se de uma 

atitude fundamental, um modo de ser, no qual a pessoa sai de si e se volta para o 

outro, visando proteger, promover e preservar a vida, independentemente de 

circunstâncias internas ou externas (GOMES et al., 2010) 

O Ministério da Saúde preconiza na atenção oncológica, que sejam envolvidos 

todos os níveis de atenção à saúde, e a assistência ao paciente seja prestada por 

uma equipe multidisciplinar na qual o enfermeiro está inserido. Se tratando do 

câncer de mama, por ser um profissional que dispõe de grande autonomia, o 

enfermeiro tem oportunidade de realizar o atendimento integral à mulher além de 

desenvolver atividades informativas e centradas durante a consulta de enfermagem, 

e na atenção domiciliar, se necessário (CAVALCANTE et al., 2013). 

Esclarecer à mulher acerca do câncer de mama, dos procedimentos a serem 

realizados, promover o autocuidado, fornecer o apoio emocional, bem como reduzir 

os efeitos negativos decorrentes da doença, são alguns dos cuidados atribuídos ao 

enfermeiro. O enfermeiro é um profissional de grande valia nas orientações à mulher 

mastectomizada, ao conscientizá-la que mesmo sem as mamas, ela continua sendo 

feminina e tanto sua vaidade como sua sexualidade, continuam mantidas (HORTA; 

MARTINS; PINA, 2016). 

Cuidado é uma ação de ajuda, significa ouvir os pacientes, ter tempo para unir 

reflexões e ações, expressar sentimentos, construir e avaliar juntamente com os 
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pacientes e as famílias projetos de cuidado e cura de acordo com seus hábitos 

(GONÇALVES, 2009). 

O enfermeiro deve contribuir com a equipe multidisciplinar e seu papel é 

fundamental para a reabilitação da mulher, cujo comprometimento da autoimagem 

pode trazer traumas de ordem física, emocional e social que podem influenciar 

negativamente na evolução do tratamento e comprometer a dinâmica familiar 

(CONCEIÇÃO, 2008). 

No grupo de pacientes mastectomizadas, os profissionais podem atuar de 

maneira preventiva, por meio de atividades grupais, exercícios dinâmicos e 

incentivos para que as mulheres passem a ter uma rotina de atividades (PONTE, 

2005). 

Os cuidados diários necessários à nova situação de vida e proporcionar um 

espaço no qual as mulheres mastectomizadas possam ser ouvidas e se sentirem 

valorizadas. Considera-se importante destacar que o papel dos profissionais da 

equipe de saúde ultrapassa o espaço hospitalar, ao formar e coordenar grupos de 

apoio, de maneira que as mulheres mastectomizadas sintam-se acolhidas e 

compartilhem informações a respeito da doença, modalidades de tratamento, 

reinserção social e outros aspectos importantes, e proporcionam às pacientes um 

espaço de escuta e de troca de experiências. 

As ações de enfermagem têm fundamental importância nas atividades grupais 

com as mulheres mastectomizadas, no sentido de minimizar os conflitos 

identificados, incentivando o autocuidado e valorizando cada participante como um 

ser único, com seus medos e dúvidas. Assim, essa estratégia está apresentando 

resultados positivos, uma vez que as mulheres, nos grupos, são mais aceitas e 

fortemente estimuladas a enfrentarem as dificuldades do período pós-mastectomia, 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida (FERNANDES, 2004).       

A principal estratégia de cuidado do enfermeiro são as atividades 

desenvolvidas para promover saúde das mulheres mastectomizadas, contribuindo 

para o seu aprimoramento em sua qualidade de vida social e espiritual (JESUS; 

LOPES, 2003). 

O cuidado de enfermagem à mulher necessita iniciar-se antes mesmo do 

aparecimento do câncer de mama, quando são promovidas atividades de promoção 

da saúde, prevenção, cura e reabilitação de doenças; na realização de consultas 
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ginecológicas e no incentivo ao autoexame. Ao ser diagnosticado o câncer de mama 

e a necessidade de uma mastectomia, o trabalho da enfermagem é muito mais de 

incentivo e de suporte emocional para a mulher e sua família do que propriamente 

curativo. Entretanto, percebe-se que pouco tem sido produzido a respeito das 

estratégias de cuidado adotadas pela enfermagem à mulher mastectomizadas, as 

quais, sem dúvida alguma, contribuem para o sucesso do tratamento (JESUS; 

LOPES, 2003). 

Segundo Rodrigues, Silva e Fernandes (2002), um processo adaptativo de 

mulheres mastectomizadas é o grupo de apoio. Smeltzer e Bare (2005) enfatizam 

que para promover à participação do cuidado a enfermagem deve encorajar a 

paciente a deambular quando estiver livre das náuseas pós-anestésico, deve 

fornecer suporte a paciente para o lado não operado. Os exercícios como mão, 

ombro, braço e respiratório são iniciados no segundo dia pós-operatório essas 

metas de exercícios consistem em aumentar a circulação e a forca muscular, evitar o 

enrijecimento articular e contraturas e restaura a amplitude total dos movimentos. 

2.5.1 - Mastectomia e Atuação de Enfermagem 

A mastectomia é um dos tratamentos prováveis para a maioria das mulheres 

com câncer de mama. Ao submeter-se à retirada da mama ou parte dela, 

certamente, a mulher estará passando por uma grande mudança, vivenciando 

assim, um compromisso físico, emocional e social (FERREIRA; MAMEDE, 2003). De 

acordo com Pereira e colaboradores (2006), 

A cirurgia e sua associação a outros tratamentos para o câncer podem 
interromper os hábitos de vida da mulher, provocando alterações nas suas 
relações familiares e sociais, quase sempre provenientes, também, de 
sentimentos de impotência e de frustração sobre algo que foge ao seu 
controle, como o próprio temor da doença. 

De acordo com Barreto et al. (2008), o acompanhamento nas fases da cirurgia 

(pré-operatório, transoperatório e pós-operatório) contribui para a reabilitação da 

mulher, cujo comprometimento da autoimagem pode trazer traumas de ordem física, 

emocional e social que podem influenciar negativamente na evolução do tratamento 

e comprometer a dinâmica familiar. Regis e Simões (2005) definem que 

A palavra câncer traz um estigma muito forte, pois as pessoas logo o 
associam com a morte. A mulher com câncer de mama torna-se uma 
pessoa duramente atingida em todos os aspectos por acometer uma parte 
do corpo tão valorizada. 
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 Nesse momento de sua vida, surgem dificuldades que abalam seu equilíbrio e 

afetam seu relacionamento. A relação enfermeiro-paciente pode desempenhar papel 

de ajuda, já que a humanização da assistência de enfermagem não vê mais "um 

órgão doente" e sim a paciente como um todo, com sua história, medos e angustias 

(REGIS; SIMÕES, 2005). 

Os profissionais de enfermagem precisam investir esforços na prevenção do 

câncer de mama, orientando e auxiliando a mulher na realização do autoexame das 

mamas; quando se dá a descoberta do nódulo e durante todo o tratamento, 

oferecendo-lhe assistência e apoio. Tal assistência requer estar voltada não apenas 

ao cuidado físico, mas principalmente, para o cuidado emocional e cultural da 

mulher, buscando assim, reduzir sua ansiedade e oferecer maior segurança e 

conforto, tendo em vista que cada mulher é um ser com sentimentos, costumes e 

vontades diferentes. (PEREIRA et al., 2006 apud RODRIGUES; FERNANDES, 

2005). 

2.5.2 - Assistência de Enfermagem Pré-Operatória 

A enfermagem tem papel fundamental por meio da visita pré-operatória na qual 

realiza coleta de dados identificando doenças preexistentes, tratamentos prévios, 

hábitos alimentares, tabagismo e alcoolismo que poderão trazer complicações 

durante e após a cirurgia. Além de orientações quanto uma série de exames pré-

operatórios solicitados pela equipe médica, cuja função é analisar o estado 

nutricional, respiratório, cardiovascular, hepático, renal, endócrino e imunológico da 

mulher. (BARRETO et al., 2008 apud ARANTES; MAMEDE, 2003) 

O diagnóstico estas mulheres precisam ser tratadas de forma honesta e 

humanizadas, para que se possa mostrar as vantagens da cirurgia e/ou tratamento e 

a importância da adesão às terapias. Para isto, é necessário prestar informações 

com linguagem acessível ao seu entendimento clareza nas exposições, por meio de 

feedback. Outro fator importante é a inserção da mulher no processo decisório que 

envolve o tipo de procedimento que será adotado; pelo enfermeiro a fim de 

proporcionar excelência na assistência. (BARRETO et al., 2008 apud ARANTES; 

MAMEDE, 2003). 
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2.5.3 - Assistência de Enfermagem Pós-Operatória 

As dificuldades enfrentadas pela mulher após a mastectomia, responsáveis, 

especialmente, pelo comprometimento da sua autoimagem, decorrentes tanto da 

própria cirurgia e dos efeitos colaterais da quimioterapia adjuvante como do 

preconceito e da dor e das dificuldades físicas que acarreta. È evidente a 

importância do trabalho da enfermagem nas vivências de cuidado da mulher 

mastectomizadas, para amenizar essas dificuldades e fortalecê-la para o seu 

enfrentamento, de maneira menos traumática (PEREIRA et al., 2006). 

A negação e a depressão são as defesas psicológicas geralmente mais 

utilizadas no caso de acometimento de câncer de mama, a mulher é confrontada 

com a perda da mama, o medo da cirurgia, da mutilação e da morte. È importante a 

informação adequada sobre a doença e suas consequências, pois possibilita o 

enfrentamento e adaptação à sua condição (CAMARGO; SOUZA, 2003). 

De acordo com Smeltzer e Bare (2005), durante as sessões de ensino, a 

enfermagem pode abordar a percepção da paciente sobre alterações da imagem 

corporal e alteração física da mama. Explorar essa área sensível deve ser uma ação 

de enfermagem cuidadosa, e os indícios fornecidos pela paciente devem ser 

respeitados e manejados com sensibilidade.  

A presença da incisão, curativo e drenos denunciam as principais 

preocupações das pacientes. È fundamental o esclarecimento a essas pacientes 

sobre cuidados que deverão ser tomados para evitar complicações. A explicação de 

todos os procedimentos e cuidados inclusive domiciliares de forma detalhada é 

fundamental para que as mulheres tenham estímulo para o autocuidado (BARRETO 

et al., 2008 apud RESENDE et al., 2004). 

O preconceito enfrentado pelas mulheres mastectomizadas contribuem para 

que elas sejam preconceituosas em relação ao seu próprio corpo, o que leva a outra 

dificuldade a ser enfrentada no pós-operatório: o retorno à vida sexual. A maioria 

delas tem vergonha de mostrar-se nua na frente de seus parceiros, pois a sensação 

que na situação em que se encontram são menos mulheres. (PEREIRA et al., 2006 

apud SALVADOR; DUARTE, 2004). 

A mastectomia faz com que muitas mulheres, às vezes, ainda que com medo, 

optem pela reconstrução imediata da mama, seja para a simples satisfação do 



 

74 

 

cônjuge, para evitar o olhar preconceituoso da sociedade, para reconhecer 

novamente sua feminilidade (PEREIRA et al., 2006 apud BIFFI; MAMEDE, 2004). 

Enfatiza-se a importância do acompanhamento de enfermagem no pós-

operatório de mastectomia, visando à identificação de problemas na busca da 

qualidade de vida da mulher e minimização de alterações físicas e psicológicas, para 

sua melhor readaptação ao ambiente social.  

Segundo Barbosa et al. (2004), mulher com câncer de mama tem seu cotidiano 

alterado, principalmente pela consequência do tratamento, ela passa a viver em 

ambiente carregado de anseios e medos do prognóstico, da dependência de outra 

pessoa e incapacidade de realizar suas atividades diárias. O esclarecimento de que 

a mulher poderá realizar suas atividades de vida diária, desde que sejam por etapas 

e que não traga complicações à sua saúde minimizam esses sentimentos negativos 

que acarretam na dificuldade e prolongamento de sua recuperação. Todas essas 

informações devem ser dadas conforme necessidade da paciente pelo enfermeiro 

ou outros membros da equipe multidisciplinar. 

A orientação sistematizada de enfermagem no pós-operatório de mastectomia 

possui valor inestimável, visto que proporciona o esclarecimento de dúvidas a 

respeito da doença e da cirurgia, e possibilita a adoção de cuidados favoráveis à 

recuperação mais rápida da mulher e a sua reabilitação (MELO, 2008). 

2.6 - Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE, é um método de 

trabalho científico privativo do enfermeiro que utiliza com instrumento o histórico de 

enfermagem, o exame físico, o diagnóstico, a prescrição e a  evolução de 

enfermagem, tem por objetivo identificar situações de saúde e doença, que auxiliam 

nas ações de assistência de enfermagem através da promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da pessoa, da família e da comunidade (RESOLUÇÃO 

COFEN 272/2002). 

Vaz et al. (2002) relatam a importância de se realizar o processo de 

enfermagem, de se fazer o diagnóstico de enfermagem com ênfase na resposta do 

indivíduo ao problema de saúde. “Os diagnósticos de enfermagem proporcionam à 

enfermagem uma estrutura para a organização de sua ciência”. É descrito como 

método necessário que visa analisar as respostas para propor intervenções. 
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Compete ao enfermeiro orientar sobre os procedimentos, efeitos colaterais, 

necessidade de isolamento, assiduidade, controle do controle do hemograma, 

tricotomia para desfazer contos e fornecer informações verídicas ao paciente a 

respeito da terapia (VAZ et al., 2002). 

A enfermagem atua com o olhar humanizado fato que amplia a dimensão da 

assistência prestada, resgatando as origens de sua profissão que está direcionado à 

doença (MENEZES et al., 2007). 
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Quadro 2: Diagnósticos de Enfermagem e suas respectivas Intervenções 

Diagnóstico de Enfermagem Intervenções de Enfermagem

Apoio espiritual

Aconselhamento

Esclarecimento de valores

Intervenção na crise

Redução da ansiedade

Escutar ativamente

Proteção dos direitos do paciente

Promoção da integridade familiar

Redução da ansiedade

Estabelecer relação de confiança com a paciente

Orientação antecipada

Ouvir atentamente o paciente

Esclarecer sobre sintomatologia apresentada

Ensino do procedimento e tratamento

Redução do estresse por mudança

Solicitar o auxilio da família na compreensão da 

fala do paciente

Oferecer papel para anotações

Uso de gestos manuais

Ouvir com atenção

Prevenir interrupções desnecessárias e permitir o 

descanso

Determinar as fontes de desconforto (curativo  

molhado, apertado dentre outros).

Evitar exposição desnecessária ao calor e ao frio                

Relaxamento muscular progressivo

Encaminhamento

Controle da nutrição

Oferecer e monitorar a consistência dos alimentos

Proporcionar cuidados com a boca

Terapia para deglutição

Comer várias vezes ao dia em pequenas 

quantidades

Monitorar o peso corporal

Controle da dor            

Avaliar frequência, intensidade e localização da 

dor

 Administração de analgésicos        

Controle da nutrição

Promoção de exercício

Identificar lesões e/ou sangramento

Orientar sobre a higiene oral e ajuste da prótese

Orientar a necessidade de avaliação 

odontológica periódica

Remover a próteses dentaria em caso de 

estomatite grave

Encoraja o enxágue da boca com solução de 

bicarbonato de sódio, solução salina norma ou 

solução de peróxido de hidrogênio

Aconselhamento

Ensino do procedimento/tratamento

Aumento da segurança

Envolver a família no cuidado com a alimentação

Deglutição prejudicada

Dor aguda relacionada a 

agentes lesivos

Fadiga

Higiene oral inadequada

Medo relacionado a 

procedimento hospitalares

Angústia espiritual

Ansiedade relacionada à 

morte

Ansiedade relacionada à 

mudança no estado de saúde

Comunicação verbal 

prejudicada. 

Conforto prejudicado

Déficit no autocuidado para 

alimentação relacionado ao 

desconforto e/ou dor e/ou 

prejuízo músculo esquelético
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Controle da nutrição

Manutenção da saúde oral

Promoção da saúde oral

Restauração da saúde oral

Planejamento da dieta

Controle de peso

Orientar a adaptação da dieta ao modo de vida 

do paciente

Aconselhamento nutricional

Terapia nutricional

Controle de hipoglicemia

Controle da nutrição

Controle hídrico

Avaliar as condições da queimadura

Orientar sobre cuidados com a queimadura

Tratar a área queimada conforme protocolo

Cuidados com a pele: tratamentos tópicos

Evitar o uso de fita adesiva e de outras 

substancias que irritem a pele

Evitar o uso de perfume e loção pós barba

Cuidados com lesões

Aconselhamento

Melhora da autoestima

Melhora da imagem corporal

Encorajar o paciente a identificar seus pontos 

positivos

Cuidados para evitar lesões

Proteção contra infecção

Supervisão da pele

Orientar o paciente sobre técnicas adequadas de 

lavagens das mãos

Controle de hemograma

Monitorar os indicados de infecção da mucosa 

oral

Ensino: processo de doença

Preocupações contra sangramento

Proteção contra infecção

Controle da radioterapia

Supervisão da pele

Controle da pressão sobre áreas da boca

Controle hídrico

Controle da hipovolêmica

Controle de eletrólitos

Estimular a redução do uso de cigarros diários

Identificar redes de apoio familiar e comunitário

Encaminhar para grupo de autoajuda

Orientar sobre danos decorrentes do tabagismo

Estabelecer relação de confiança com o paciente

Auxiliar nas mudanças de hábitos

Esclarecer dúvidas quanto ao uso de drogas

Orientar sobre as crises de abstinência

Encaminhar para grupo de autoajuda

Risco de lesão

Risco de trauma

Risco de volume de líquido 

deficiente

Tabagismo

Uso de álcool e outras drogas

Nutrição desequilibrada 

menos do que as 

necessidades corporais

Percepção gustativa 

perturbada

Queimadura

Risco da integridade da pele 

prejudicada

Risco de baixa autoestima 

situacional

Risco de infecção. 

Mucosa oral prejudicada 

relacionada à radioterapia

 

Fonte: NANDA (2009- 2011), NIC (2008) e CIPESC (2005) 
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3 - MARCO METODOLÓGICO 

3.1 - Delineamento experimental: De acordo com Brizola e Fantini (2016), a 

literatura tem como finalidade reunir e sintetizar resultados de fontes secundárias 

sobre um delimitado tema ou questões de maneira sistemática e ordenada, 

contribuindo para o aprofundamento do conhecimento dessa temática. Desta 

maneira, foi definido que a busca seria feita visando a temática: “mulher 

mastectomizadas: Análises voltadas para os profissionais de enfermagem”. 

3.2 -  Metodologia e método: 

3.2.1 - Critérios de inclusão e exclusão: Foi feita a identificação de trabalhos 

relevantes que se tratassem da tomada de decisão e a melhoria da assistência de 

enfermagem com qualidade, para que fossem incluídos nas análises. Nos estudos 

foi feita a busca por temas, tais quais: a presença do enfermeiro pela sensibilidade e 

percepção, saber escutar, observar essas mulheres ao receber o diagnóstico de 

câncer de mama por ser sempre um choque. Foram excluídos artigos com datas 

inferiores a 2002, estudos escritos em outros idiomas que não fossem escritos em 

português ou inglês e que não estivessem disponíveis na íntegra; também foram 

excluídos estudos que não abordagem o tema ou abordassem outras neoplasias em 

conjunto. 

3.2.2 - Busca dos estudos: A busca foi realizada a partir de bases de dados que 

contivessem secundárias pertinentes ao tema, como a Biblioteca Virtual da Saúde 

(BVS), onde foram buscados dados referentes ao período de tempo entre os anos 

2002 e 2019. As bases utilizadas foram: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Para a 

realização das buscas foram utilizados os descritores: Câncer de Mama; mulheres 

mastectomizadas; serviço hospitalar de oncologia; cuidados de Enfermagem e 

saúde da mulher. Além das bases de dados eletrônicos utilizados, foram realizadas 

novas buscas por mais fontes de livros, Dissertações de Mestrado e Teses de 

Doutorado, ainda, Protocolos sobre o tema em questão no acervo bibliotecário do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA) e Ministério da Saúde. Seguindo os critérios de 

inclusão descritos, foram encontrados 40 (quarenta) estudos publicados entre os 

anos de 2002 a 2019, escritos em língua portuguesa e inglesa e disponíveis 

integralmente. 
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3.2.3 - Avaliação do material de estudo: Após a delimitação dos estudos a serem 

analisados, foi realizada a leitura completa do material e a sistematização dos 

artigos em unidades temáticas. As unidades temáticas, assim como descrito por 

Minayo (2016), foram determinadas em razão da similaridade de temas abordados 

pelas fontes secundárias, visando oferecer uma discussão dos resultados que 

permitisse a abordagem de convergência e divergência encontradas nas referidas 

fontes. Faz-se relevante situar que se optou por esta estratégia metodológica, pelo 

fato de na área de Enfermagem os ensaios clínicos e pesquisas experimentais ainda 

são restritas. Cada artigo foi lido atentamente na íntegra tendo como foco: vida 

cotidiana da mulher mastectomizadas; impacto do diagnóstico do câncer de mama; 

medo de realizar a mamografia; o descrédito e a esperança de sobrevida, entre 

outros. 

3.2.4 - Análise dos dados obtidos: As informações obtidas nos estudos foram 

organizadas no Quadro I, para uma visibilidade efetiva dos resumos da leitura 

flutuante das fontes secundárias e identificação das unidades temáticas. A análise 

das fontes secundárias também foi realizada evidenciando a luz da literatura 

pertinente à temática. 
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4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

4.1 -  Identificação das Unidades Temáticas 

Na revisão Integrativa de literatura, após a leitura flutuante dos textos, foram 

identificadas cinco (5) unidades temáticas de modo a identificar o comportamento da 

mulher com câncer de mama. Os dados foram analisados levando em consideração 

a fundamentação teórica dos autores das fontes secundárias identificadas, assim 

sendo, serão descritas as cinco unidades temáticas, com um quadro sinótico 

apresentando os autores que a fundamentaram. 

As unidades temáticas foram: o impacto do enfrentamento do diagnóstico do 

câncer de mama e as alterações físicas e emocionais; Apoio profissional e familiar; 

Sexualidade/Autoestima; Negação/ espiritualidade; o medo e o descrédito de não se 

reconhecer no espelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

4.2 - As unidades temáticas 

Quadro 3: Unidades temáticas e seus dados bibliográficos 

PEREIRA, 2013 BVS
Rev pesqui cuid 

fundam.
Revisão Bibliográfica

Revisão Sistemática, 

de Literatura.

Falling ill and surviving breast 

cancer: the experience of 

mastectomized woman

LOPES et al, 2013 LILACS Anna Nery Pesquisa bibliográfica Revisão sistemática

Diagnósticos de enfermagem 

no pós-operatório de 

mastectomia

ROSA, 2012 Scielo  Rev. Enferm Pesquisa qualitativa

Utilizando como 

referencial teórico a 

fenomenologia 

heideggeriana

Significado do câncer de 

mama na percepção da 

mulher

MAMEDE, 2004 Scielo
Abordagem interativa, 

comunicativa,

O surgimento do câncer de 

mama na visão de um grupo 

de mulheres 

mastectomizadas.

Unidade Temática 5: medo e descrédito de não se reconhecer no espelho.

PINHO, 2007
Rev Eletrônica 

Enferm
Qualitativa

Estudo exploratório e 

descritivo

Câncer de mama: da 

descoberta à recorrência da 

doença.

Revista Mineira de 

Enfermagem (REME)

Unidade Temática 4: negação/ espiritualidade

TAROUCO, 2009 Scielo

Journal of Nursing 

UFPEon line. 2009; 

3(4):239

Qualitativa

 Utilizando como 

referencial teórico a 

fenomenologia 

heideggeriana.

A espiritualidade e o viver com 

câncer no processo de morrer

Unidade Temática 3: Sexualidade/Autoestima

PINHO, 2007 Scielo
Revista Eletrônica de 

Enf.
Pesquisa integrativa Revisão de literatura

Câncer de mama: da 

descoberta à recorrência da 

doença

BARBOSA, 2004 Scielo Acta,Paul Enferm Integrativa

Mulher mastectomizada: 

desempenho de papéis e rede 

social de apoio.

 Revisão sistemática 

da literatura

Unidade Temática 2: Apoio profissional e familiar

BARRETO et al., 

2008
BVS

Revista Eletrônica de 

Enfermagem
Pesquisa qualitativa

Exploratório 

descritiva

As necessidades de 

informação de mulheres 

mastectomizadas subsidiando 

a assistência de enfermagem.

Unidade temática 1: O impacto do enfrentamento do diagnóstico do câncer de mama e as alterações físicas e emocionais

PERES, 2007 BVS
Rev Latino-Am 

Enfermagem

Revisão Sistemática 

de literatura

Breast, cancer, poverty and 

mental health: emotional 

response to the disease in 

women from popular classes.

Revisão bibliográfica

Autor/ano Fonte Tipo de pesquisa Idealização DesfechoBase de dados
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4.2.1 Unidade temática 1: O impacto do enfrentamento do diagnóstico do 

câncer de mama e as alterações físicas e emocionais 

.O diagnóstico do Câncer de mama resulta, na maioria das mulheres impacto 

psicológico importante, choque emocional que desencadeia experiências de 

surpresa como tensão, desespero, perplexidade, insegurança, medo de morrer, 

tristeza, raiva relacionadas à doença, ao tratamento, ao futuro de si mesmas e da 

família (PERES, 2007). 

Ao descobrir o câncer de mama, a mulher sofre o impacto com o diagnóstico e 

ao passar pelo tratamento de mastectomia, começa a vivenciar sentimento de 

incerteza que não vai conseguir superar o drama e os desconfortos físicos e os 

efeitos colaterais da quimioterapia ou da radioterapia. Este acumulado de 

sentimentos pode gerar implicações negativas no processo de adoecimento da 

mulher, tornando ainda mais difícil e traumatizante. As alterações físicas e 

emocionais, no decorrer dos tratamentos, podem causar efeitos adversos às 

pacientes, como enjoos, queimaduras pela radioterapia e queda na funcionalidade, 

além de estresse pela possibilidade de recorrência da doença devido à incerteza do 

sucesso do tratamento (PEREIRA, 2013). 

As alterações físicas causadas pelos tratamentos para o câncer de mama 

podem interferir negativamente no psicológico e o cotidiano na vida da mulher.  

O câncer de mama vem sendo vista como uma doença que cientificamente 

diagnosticado em estágio avançados não tem cura ao maior obstáculo e 

enfrentamento pela mulher e quando descobrem em estágio avançado. 

 Muitas vezes a mulher não faz a mamografia por falta de informação, em 

outras situações por vergonha de sim mesma, ou falta de oportunidade porque 

realizar um exame de câncer de mama na percepção da mulher hoje para fazer 

mamografia pelo SUS significa muitas vezes um longo período de espera, e quando 

consegue fazer o exame a doença já se encontra em estágio avançado. Por isso a 

importância dos profissionais de saúde de promoverem a saúde orientando as 

mulheres a criarem o hábito de praticar o autoexame da mama, que se 

diagnosticado no início pode alcançar a cura com mais rapidez. 

4.2.2 Unidade Temática 2: Apoio profissional e familiar 

O assistir, em enfermagem, consiste em permitir que as pacientes verbalizem 

seus sentimentos através da atenção oferecida a elas, identificar áreas 
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potencialmente problemáticas por meio da presença da equipe de enfermagem, 

auxiliar a identificar e mobilizar fontes de ajuda, informações e busca de soluções de 

problemas (BARRETO, 2008). 

De acordo com a fala do autor, os profissionais da enfermagem têm um papel 

fundamental em todo o processo de tratamento do câncer de mama, que vai desde a 

assistência hospitalar a orientações e acompanhamento pré, intra e pós-operatório, 

Podendo proporcionar às mulheres espaços qualificados de escuta, favorecendo o 

relacionamento, incluindo a maneira como a paciente recebe a notícia, a clareza 

com que são abordados os assuntos. Desta forma, a equipe interdisciplinar pode 

identificar os agentes estressores com o intuito de minimizá-los, obter êxito no 

processo do cuidar e, sobretudo, assistir de modo qualificado e humanizado 

contribuindo no acolhimento as mulheres, o que pode melhorar em sua qualidade de 

vida. 

No que se refere à família, Barbosa (2004) a considera o principal sustentáculo 

para a mulher que enfrenta as adversidades da doença, não apenas em termos da 

oferta de apoio e provimento de afeto, mas também estimulando que a mulher possa 

desenvolver seus próprios recursos para enfrentar a doença.  

Levando em consideração a fala do autor, a mulher com câncer de mama 

necessita da companhia de pessoas com quem possa compartilhar vínculos para 

que possam auxiliar-se mutuamente, sobretudo em momentos difíceis, no 

tratamento do câncer de mama.  A participação da família exerce um papel 

fundamental nas fases do tratamento da doença, desde o diagnóstico até a 

hospitalização, pois a paciente sente-se mais segura quando percebe que está 

sendo apoiada pela família. Por isso, a família tem participação fundamental no 

tratamento do câncer para que a vítima consiga enfrentar os problemas com 

maturidade psicológica e emocional. E a família, que durante o tratamento do câncer 

de mama a vítima passa a maior parte no hospital dando suporte de ajuda 

contribuindo um pouco com o bem estar da paciente uma vez que ela entra em 

conflito consigo mesma, demostrando ansiedade, constrangimento, vergonha, e 

incluindo a queda da integridade física. O apoio familiar apresenta-se como um 

aspecto valorizado pelas mulheres acometidas pelo câncer de mama, diante de uma 

fase de inseguranças e angústias, na qual estão inseridos inúmeros sentimentos 

relativos à doença e ao tratamento.  
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 Durante o estudo realizado a literatura mostra que a família constitui 

importantes fontes de cuidados primários e suporte social dos pacientes afetadas 

pelo câncer de mama. 

 

4.2.3 Unidade Temática 3: Sexualidade/Autoestima 

 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 atualmente 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 humano (PINHO, 2007). 

De acordo com Pinho (2007), em muitos casos, os maridos se afastam da 

mulher e outros ficam mais próximos, porém isso não é suficiente para que a mulher 

retome sua vida sexual e a autoestima. Devido ao stress emocional causado pela 

doença, uma das maiores dificuldades a ser enfrentado pela mulher após a 

mastectomia é ao se olhar diante do espelho, se deparar com a própria imagem e ter 

que aceitar que o seu corpo mutilado não é mais o mesmo. Com a retirada da 

mama, a mulher tem a sensação de que está incompleta, fazendo com que nela 

prevaleça a impotência, desolação, frustração, vergonha diante da situação imposta 

ao ter o corpo alterado, e percebe que a mutilação está fora do seu padrão de 

beleza, o que a leva a sentir-se envergonhada diante do marido e da sociedade 

porque, culturalmente, a mama da mulher representa a sexualidade feminina. 

Lopes (2013) afirma que a retirada da mama costuma causar grandes impactos 

psicológicos, debilitando sua autoestima. Quando é associado à quimioterapia e 

radioterapia esse abalo emocional torna-se maior em função dos efeitos colaterais 

decorrentes, principalmente a queda de cabelo, apresentando respostas negativas 

pelo medo, angústia, depressão, tristeza, e transtorno da autoimagem. 

Levando em consideração a fala do autor à literatura, é importante destacar 

que cada mulher reage de forma diferente, devido a isso, cada vítima em tratamento 

do câncer de mama deve ter um cuidado diferencial, e de forma individual, Algumas 

mulheres aceitam a perda da mama por acreditarem que é o único caminho para a 
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cura é continuar com vida e se livrar do mal, outras tem dificuldade na aceitação e 

acabam ficando frustradas e traumatizadas.  

4.2.4 Unidade Temática 4: negação/ espiritualidade 

Para Rosa (2012), o sentimento de negação da doença, dentro dos estágios 

psicológicos no enfrentamento do câncer representa a fase em que a pessoa não 

acredita na informação que está recebendo, sendo uma fase temporária, logo 

substituída pela aceitação parcial. 

   Nos artigos pesquisados sobre a negação foi possível perceber que o sentido 

da descoberta do nódulo de mama para as mulheres mais jovens é possivelmente 

mais traumático, uma vez que a mama tem um significado de símbolo sexual, e a 

vítima constrói em seu imaginário uma sensação de frustação de que a vida não faz 

mais sentido, e após muitas dúvidas e questionamentos acaba aceitando o 

tratamento parcialmente por sentir que não tem outra saída.  

Desse modo, a espiritualidade para Tarouco (2009) é considerada como fonte 

de apoio para o enfrentamento da vivência do câncer, uma vez que, no encontro com 

a fé é possível uma aproximação com a subjetividade que pode ajudar a pessoa a 

compreender-se e enfrentar positivamente a doença. 

Levando em consideração a fala do autor anteriormente citado, as evidências 

da importância da espiritualidade no enfrentamento do câncer de mama leva a vítima 

a crer que a religião possa ser um elemento que contribua na adesão ao tratamento, 

proporcionando otimismo, redução do estresse e da ansiedade e sustentação para 

enfrentar o tratamento com a certeza que vai ficar curada. 

A espiritualidade representa uma das principais funções da religião na busca 

de sentido e significado existencial, mas não é um atributo específico de 

determinadas práticas religiosas, a espiritualidade vem como uma alternativa 

paliativa na ajuda da dura batalha contra o câncer. 

4.2.5 Unidade Temática 5: medo e descrédito de não se reconhecer no espelho 

Para Pinho (2007), o sentimento de medo é frequentemente associado ao 

câncer, terminologia que contém significados que se aliam ao estigma de uma 

doença letal e assustadora, uma vez que transmite vivências de uma cultura na qual 

ter câncer é sinônimo de morte. 
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As dificuldades em acreditar na cura como algo possível e aceitar a importância 

da realização do tratamento constituem um fator que pode intervir na melhoria da 

condição de vida dessas mulheres, uma vez que as intervenções terapêuticas, 

quando procedidas tardiamente, podem diminuir as chances de um prognóstico bom 

e deixá-las sem expectativa de sobrevida. 

Ao analisar a literatura, a pesquisa mostra que algumas mulheres, ao 

receberem o diagnóstico do câncer de mama, demostram a sensação de que tudo 

está perdido e de que não irão conseguir realizar o tratamento, porque o medo as 

deixa desestabilizadas, assim, não se reconhecem no espelho. Mamede (2004) cita 

que o caráter do trauma provocado pelo conhecimento do diagnóstico de câncer de 

mama e pela mastectomia depende do valor pessoal a ele atribuído, assim como da 

sobrecarga da pessoa e da resistência às possibilidades de integração. Isso contribui 

para a elaboração de diferentes respostas à doença. 

Ao analisar as fontes secundárias referentes ao assunto, pode-se observar que 

a mulher mastectomizada experimenta o sentimento de ser uma pessoa incompleta. 

Nesse momento, os acontecimentos ao longo da sua vida influenciam positiva ou 

negativamente na aceitação da nova imagem. A mama feminina representa todo um 

simbolismo e um conceito de que a mulher faz de si mesma. Sua perda, portanto, é 

algo devastador, uma castração, ao se olhar no espelho, a mulher tem a sensação de 

ilegitimidade, como se esse corpo não fosse o seu. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foram evidenciados os fatores que geram consequências que 

podem perdurar para o resto da vida em pacientes diagnosticadas com câncer de 

mama, na condição de sobrevivência à doença, como distúrbios psíquicos e ruptura 

da estrutura familiar. Se a mulher não tiver um apoio assistencial estruturado para 

minimizar os efeitos deixados pela enfermidade, ela corre o risco de apresentar 

traumas psicológicos pelo resto da vida.  

Levando em consideração que câncer de mama é o segundo tipo de câncer 

mais frequente no mundo e o mais comum entre a população feminina brasileira, é 

de suma importância que os profissionais de enfermagem estejam aptos para intervir 

nessas complicações à parte. A humanização é apontada como ferramenta capaz 

de promover o vínculo entre profissionais e pacientes, e possibilita o estímulo ao 

autocuidado, melhorando a qualidade de vida, além de propor uma assistência com 

base científica e com olhar humanizado, podendo, assim, criar um vínculo que 

garanta um atendimento de qualidade. O enfermeiro deve compartilhar do interesse 

de ajudar, criando metas e praticidade para o trabalho, pois a valorização depende 

do seu conhecimento técnico e cientifico, com autenticidade e sistematização da 

assistência em enfermagem (SAE). 
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7 - RECOMENDAÇÕES  

Existe carência sobre a prática de cuidados paliativos no contexto familiar. Faz-

se necessário que as Enfermeiras implantem este tipo de serviço no ambiente 

familiar. 

As mulheres têm dúvidas complexas sobre o tratamento ontológico e a 

internação hospitalar demonstra que a equipe de saúde tem focalizado sua atenção 

à patologia com falta de orientações que diminuam o estresse. É necessário que 

todos os membros da equipe multidisciplinar de saúde estejam no mesmo nível de 

comunicação e abordagem, por meio de protocolos de atendimento e normas para 

procedimentos padrões no desenvolvimento de estratégias coerentes com a política 

nacional de promoção da saúde. 

Também é importante que sejam constituídas redes estaduais ou regionais de 

atenção oncológica, formalizadas nos planos estaduais e municipais de saúde e 

organizadas em níveis de atenção primária, secundária e terciária. 
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