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1. Resumo 

Este estudo teve como objetivo descrever uma abordagem de enfermagem 

humanizada às portadoras de câncer de mama e seus familiares, utilizando a 

pesquisa bibliográfica nas bases de dados da BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). Os 

resultados podem fornecer subsídios para que os enfermeiros reflitam sobre o 

sofrimento físico e emocional que estas pacientes e familiares vivenciam e busquem 

um aprimoramento em sua atuação proporcionando-lhes melhor qualidade de vida. 

2. Introdução 

A cada ano que passa, em torno de 1,3 milhões de mulheres são acometidas 

pelo câncer de mama no mundo (ROSA; RADÜNZ, 2012). 

Para Vieira; Lopes; Shimo (2007), as mulheres diagnosticadas com câncer de 

mama dificilmente conseguem retomar suas vidas normalmente, pois o diagnóstico 

as fazem se sentir sentenciadas à morte ou tendo destruída a sua feminilidade, 

sexualidade, principalmente aquelas submetidas à retirada da mama  

Pessini (1996), afirma que o paciente com câncer deve ser assistido em uma 

perspectiva diferente. A abordagem deve ser holística e multidisciplinar, buscando 

compreender as múltiplas relações do paciente e proporcionando uma assistência 

profissional humanizada e solidária. 

Em minha experiência pessoal, verifiquei que muitos profissionais da área de 

saúde não apresentam uma abordagem de cuidados satisfatória e humanizada. 

Neste sentido, este estudo pretende fornecer subsídios para que os profissionais 

que assistem pacientes com câncer de mama reflitam sobre a importância da 

abordagem humanizada a estes pacientes e seus familiares.   

3. Objetivo 

Descrever uma abordagem de enfermagem humanizada às portadoras de 

câncer de mama e seus familiares. 

4. Metodologia 

O método deste estudo foi a pesquisa bibliográfica, utilizando artigos e livros 

publicados entre 2006 a 2015. As buscas bibliográficas foram realizadas na BVS 

(bases de dados eletrônicas Scielo. Lilacs e PubMed). As palavras-chave 

investigadas foram: câncer de mama, abordagem enfermagem humanizada, 

cuidados humanizados, assistência à família.  

 



5. Desenvolvimento 

Gargiulo et al (2007), ressaltam que no cuidado de enfermagem estas 

pacientes devem ser consideradas como pessoas complexas, com ideias e 

sentimentos quanto ao tratamento. Essa abordagem pode fazer uma grande 

diferença na recuperação deste paciente e deve ser auxiliada pelo cuidar científico e 

humanizado. 

A assistência humanizada é entendida como um conjunto de ações que 

oferecem espaço para que a pessoa possa verbalizar seus sentimentos, valorizar e 

compreender as informações obtidas e ter ajuda na busca de soluções relacionadas 

ao tratamento e tomada de decisões (COSTA; LUNARDI FILHO; SOARES, 2003). 

 Tais passos são essenciais para que todos os entes familiares possam tomar 

decisões corretas, sentir-se a vontade para serem sinceros na disponibilização de 

informações como um todo, afim de resguardar o lado psicológico dos envolvidos 

(COSTA; LUNARDI FILHO; SOARES, 2003). 

 

6. Resultados Preliminares 

6.1 Estimular a verbalizar suas dúvidas e Orientar sobre a doença e terapêutica 

Os pacientes e seus familiares têm necessidade, durante o longo tempo de 

tratamento, de estarem acompanhados de profissionais com quem possam 

compartilhar suas dúvidas e angústias (AMBRÓSIO; SANTOS, 2011). 

6.2 Identificar necessidades psicoemocionais das mulheres - O diagnóstico de 

câncer de mama pode trazer várias repercussões psicológicas como depressão, 

ansiedade, ideação suicida, insônia, medo da morte e de ser abandonada por família 

e amigos (CONDE, 2006). As pacientes podem apresentar sentimentos negativos e 

diminuição de autoestima pois tem dificuldade na aceitação da sua imagem corporal 

após a mastectomia, principalmente pela destruição de uma imagem que representa 

a feminilidade (MAKLUF; DIAS; BARRA, 2006; VIEIRA; LOPES; SHIMO, 2007). 

6.3 Incentivar o apoio e união familiar neste momento - A presença do parceiro e 

seu afeto são altamente significativos, e o acompanhamento de familiares é muito 

importante para que estas mulheres possam se sentir acolhidas, apoiadas, e que 

não se permitam desistir, facilitando assim o enfrentamento da doença (VIEIRA; 

LOPES; SHIMO, 2007). 

6.4 Oferecer apoio à paciente e seus familiares - Os familiares das pacientes 

oncológicas são a principal fonte de apoio para a paciente, porém, não são 



reconhecidos como pessoas que necessitam de ajuda, apoio e orientação 

(SANCHEZ et al., 2010). Os profissionais de enfermagem têm como 

responsabilidade identificar os problemas que a paciente e sua família têm em 

relação às suas necessidades, tanto relatadas como não ditas, de cuidados físicos e 

psicossociais (RECCO; PINTO, 2005). 
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