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1. RESUMO 

A neoplasia das mamas é uma doença com elevadas taxas de incidência e 

mortalidade. É segundo tipo de câncer mais frequente no mundo, portanto, um 

problema de saúde pública. Não tem uma causa específica, está associada a vários 

fatores, sendo importante atentar para as manifestações clínicas. Após se descobrir 

com câncer de mama, a mastectomia torna-se fato, e apresentar o procedimento e 

suas possíveis complicações podem interferir na vida das mulheres. Trata-se de 

uma pesquisa bibliográfica com o objetivo conhecer a importância da enfermagem 

desde a descoberta do câncer de mama até a recuperação da mulher após ter se 

submetido a mastectomia. Para sua realização foi consultada a Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), através dos Descritores: papel de enfermagem, cuidados de 

enfermagem, mastectomia, qualidade de vida. Os resultados preliminares tem 

mostrado que o papel da enfermagem é muito expressivo, na qualidade de vida, 

tanto na prevenção ao câncer de mama quanto no pós-operatório de mastectomia. 

2. INTRODUCÃO 

Conforme dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer), a estimativa para o 

ano de 2016 é de 57.960 casos novos de câncer de mama. É considerada uma 

doença com uma elevada taxa de incidência, ou seja, de 56,2 casos para cada 

100.000 mulheres. Apresenta também, uma alta taxa de mortalidade, de 14,25 

óbitos para cada 100.000 mulheres em 2013. Trata-se do segundo tipo de câncer 

mais frequente no mundo, sendo considerado como um problema de saúde pública 

(INCA, 2016).  

A mulher diagnosticada com câncer de mama, num primeiro momento, 

apresenta-se desesperada e perplexa. Tem medo de morrer, da mutilação e se 

preocupa com a retomada de suas atividades cotidianas. Após o impacto da 

descoberta, os sentimentos contraditórios levam a traumas psicológicos, perda da 

autoestima, sentimento de culpa e de fracasso (CAETANO, 2009). A partir de então, 

o enfrentamento do processo cirúrgico é encarado como a solução do problema.  

Diante do exposto, questiona-se: qual o papel da equipe de enfermagem, 

desde a descoberta do câncer de mama até a recuperação da mulher após esta, ter 

se submetido à cirurgia de mastectomia? Esta pesquisa tem o objetivo de conhecer 

a importância da enfermagem na vida das mulheres mastectomizadas. Espera-se 

melhorar o atendimento às mulheres e o trabalho de orientação da enfermagem. 

 



3. OBJETIVO 

Conhecer, por meio da revisão bibliográfica, a importância da equipe de 

enfermagem, desde a descoberta do câncer de mama até a recuperação da mulher 

após ter se submetido à mastectomia. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Para a realização da pesquisa 

foi consultado o portal de pesquisa da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através da 

combinação dos Descritores: papel do enfermeiro, assistência de enfermagem, 

qualidade de vida e mastectomia. Considerou-se para o estudo, 16 artigos 

disponíveis na íntegra, publicados na língua portuguesa e no período entre 2009 a 

2015. O tratamento dos dados tem sido realizado por meio da análise de conteúdo 

em consonância com o objetivo proposto. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O câncer de mama não tem uma causa específica, está associado a diversos 

fatores como: endócrinos, comportamentais, ambientais, fisiológicos, hereditários, 

histórico reprodutivo e idade. A partir da intensa influência destes estressores, o 

processo carcinogênico se instaura, levando a uma proliferação descontrolada das 

células, resultando no tumor (BRASIL, 2013).  

As manifestações clínicas dessa neoplasia são: nódulo palpável, 

endurecimento das mamas, secreção mamilar, eritema mamário, edema mamário 

em “casca de laranja”, retração ou abaulamento, inversão, descamação ou 

ulceração do mamilo, linfonodos axilares palpáveis. O diagnóstico precoce possibilita 

terapias mais efetivas e menos agressivas (INCA, 2016). 

A mastectomia consiste na retirada total da glândula mamária, com o intuito 

de reduzir à recidiva. Com um diagnóstico precoce, essa mulher pode ser submetida 

a uma quadrantectomia, que é a retirada da massa, na porção respectiva ao 

quadrante inferido. Garantindo assim, a preservação da mama e uma melhor 

resposta na sua recuperação. Estabelecendo assim uma melhora na qualidade de 

vida dessa paciente (GOMES, 2015).  

Quanto menos traumatizante e debilitante for todo o processo, desde a 

descoberta do câncer de mama até a cirurgia de mastectomia, melhor será sua 

recuperação e a qualidade de vida da mulher (SOUSA, 2014). 

A Enfermagem exerce fundamental importância na reabilitação da mulher 

após a mastectomia, promovendo ações educativas que ajudam as pacientes e seus 



cuidadores a adquirirem conhecimento e habilidades sobre os diversos aspectos do 

seu autocuidado. É papel do enfermeiro ensinar o autocuidado, valorizar o indivíduo 

como ser único, com seus medos e suas dúvidas, visando promover o crescimento 

individual com estímulo e apoio (ALVES, 2011). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A educação da mulher e dos profissionais de saúde acerca dos sinais e 

sintomas do câncer de mama, e o rastreamento para identificar lesões sugestivas 

dessa patologia em uma população assintomática, garantem uma melhor 

recuperação e uma melhora na qualidade de vida das mulheres. A presença da 

equipe de enfermagem, por fazer parte do processo de cuidar, tem grande 

importância em todas a fases da vida da mulher, tanto na prevenção do câncer de 

mama quanto no pós-operatório de mastectomia. 
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