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RESUMO. A neoplasia de mama é definida como uma doença causada pelo 

crescimento anormal e desordenado das células mamárias, e é a segunda maior 

causa de morte no Brasil. A mastectomia, um dos tratamentos mais indicados, 

consiste na retirada parcial ou total da mama. O objetivo deste trabalho é reconhecer 

o processo da vivência de uma mulher após a mastectomia, visando identificar 

processos como: aceitação familiar, dos amigos e a qualidade da assistência de 

enfermagem recebida. O estudo foi realizado através de uma pesquisa descritiva 

qualitativa, do tipo história de vida, baseada na vivência de uma mulher após a 

cirurgia de mastectomia, através da coleta do depoimento da voluntária, seguido da 

transcrição e análise de seu discurso, técnica conhecida como história de vida ou 

autorrelato. Com este estudo, pretende-se compreender os aspectos mais 

relevantes do processo, a fim de poder identificar pontos cruciais para uma melhor 

abordagem da assistência de enfermagem. 

Palavras-chave: Neoplasia de mama. Emoções. Mastectomia. Autorrelato. 

 

INTRODUÇÃO. O câncer de mama é definido como uma doença causada pelo 

crescimento anormal e desordenado das células, que compromete os tecidos da 

mama, sendo considerada uma patologia que causa muito medo à população 

feminina (KUCHARSK, 2003). 

Esta patologia é a segunda maior causa de morte no Brasil, e além de causar 

alterações nas características físicas, pode haver instabilidade emocional na mulher 

e nos familiares, gerando incertezas e perdas de valores e crenças ao longo do 

tratamento (INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2005). 

A mastectomia é um dos tratamentos indicados para o câncer de mama, e 

consiste na retirada total ou parcial da mama. Após a cirurgia, a mulher vivencia um 

grande comprometimento físico, emocional e social, podendo afetar seus hábitos de 

vida e provocar alterações familiares e sociais e sentimentos de impotência, 

frustração e o temor à própria doença (SMELTZER; BARE, 1999). Entretanto a 

resposta à mutilação é individual e está relacionada a diversos fatores. Após a 

mutilação a mulher precisa de apoio emocional cuidados e atenção, pessoas que 

possam auxiliá-las no processo de aceitação da autoimagem (PERLINI; BERVIAN, 

2006). 

Assim, a assistência de enfermagem deve estar voltada não apenas ao 

cuidado físico, mas também ao cuidado emocional e cultural, visando reduzir 



 

 

ansiedade, insegurança e desconforto, levando em conta que cada mulher é um ser 

com sentimentos, vontades e costumes diferentes (BITTENCOURT; CADETE, 

2002). O cuidado de enfermagem deve ser iniciado como prevenção e promoção da 

saúde da mulher, incentivando sempre a realização do autoexame, mas podendo 

passar para a reabilitação da doença, através da orientação da mulher e familiares 

após a mastectomia, uma vez que o cuidado adotado pela enfermagem faz parte do 

sucesso do tratamento (RODRIGUES; ARAÚJO, 2000). 

Este tema foi escolhido por ser um assunto de grande destaque, uma vez que 

nas últimas décadas foi registrado um aumento da incidência de mulheres 

mastectomizadas. Assim, este trabalho pretende reconhecer a percepção da mulher 

quanto à influência da doença e tratamento sobre o seu modo de vida, sua 

autoestima, sua relação familiar e vida sexual, sobre o modo como sociedade vê 

esse assunto, que tipo de apoio ela e seus familiares recebem, e que tipo de ajuda é 

necessário para que elas sigam o tratamento e retome suas vidas. 

 

OBJETIVO. Reconhecer a vivência de uma mulher após a mastectomia, 

identificando processos como: aceitação familiar, dos amigos e a qualidade da 

assistência de enfermagem recebida. 

 

 METODOLOGIA. O estudo será realizado através de uma pesquisa descritiva 

qualitativa do tipo história de vida, cujos dados serão obtidos através de entrevista 

com a voluntária. Em conjunto, será realizado um “diário de bordo”, onde serão 

anotadas as atividades relativas à entrevista, e reações da entrevistada, tais como 

possíveis reações físicas, gestos, expressões faciais, e emoções. A avaliação do 

conteúdo será realizada de forma estruturada, através da análise do discurso e de 

informações subliminares, conforme orientado por Polit e Hungler (1995). 

 

DESENVOLVIMENTO. A pesquisa será baseada na vivência de uma mulher após a 

mastectomia, para observar sua autoestima, condições psicológicas e como foi e 

está sendo apoiada pela família e pelos amigos. A coleta de dados será realizada 

em Santo Amaro, bairro da zona Sul da cidade de São Paulo - SP. Todos os 

procedimentos estão seguindo a Resolução Nº466/12, do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, obedecendo aos aspectos éticos recomendados para pesquisas 

realizadas em seres humanos. O presente projeto foi encaminhado à apreciação 



 

 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa através da Plataforma Brasil (número CAAE 

74600617.5.0000.5452), e está em apreciação ética (set/2017). 

 

RESULTADOS ESPERADOS. O câncer de mama é uma das doenças mais 

assustadoras do universo feminino, pois surge como uma ameaça à integridade 

física e emocional da mulher. Ao receber a notícia o futuro torna-se incerto, pelas 

dificuldades que serão enfrentadas ao longo do tratamento e a incerteza de cura. 

Entretanto, parece ser possível encontrar diferentes modos de conviver com a 

doença e seus desafios. É importante que os profissionais de saúde envolvidos no 

processo estejam conscientes e atentos às necessidades da paciente, assegurando 

um tratamento digno e com assistência integral (SCORSOLINI-COMIN; DOS 

SANTOS; VILELA E SOUZA, 2009).  
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