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Departamento de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2017. 
 
 
 

RESUMO 

 
 
 
O câncer de mama é o tipo de câncer mais incidente na população feminina do 
mundo, e é responsável por consequências físicas e emocionais à vida das 
mulheres acometidas e de seus companheiros. Objetivou-se com a pesquisa 
compreender a vivência dos companheiros de mulheres submetidas à mastectomia. 
Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa, 
desenvolvida junto a 12 homens companheiros de mulheres submetidas à 
mastectomia, no Hospital da Solidariedade e no Centro de Oncologia e Hematologia 
de Mossoró, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil. Conforme os 
critérios de inclusão, os participantes deveriam estar com idade igual ou superior a 
18 anos; e conviver com sua companheira vítima de câncer de mama, submetida à 
mastectomia. A coleta de dados ocorreu nos meses de julho a outubro de 2016, por 
meio de entrevista semiestruturada. Antecedeu essa etapa a anuência dos hospitais 
referidos, a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, com Certificado de Apresentação e Apreciação Ética nº 
55191216.1.0000.5537 e parecer nº 1.618.233 como também assinatura do Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido pelos entrevistados. Os dados foram 
analisados por meio do método de Análise de Conteúdo, na modalidade de análise 
temática, proposta por Bardin. Desse processo emergiram três categorias: 
Conhecimento do câncer de mama e do procedimento de mastectomia da 
companheira, Sentimentos diante da companheira submetida à mastectomia e Apoio 
à mulher nos momentos difíceis, e sete subcategorias, as quais foram analisadas e 
discutidas com base na literatura sobre a vivência do homem companheiro diante da 
mulher submetida à mastectomia. Constatou-se que os entrevistados ao vivenciarem 
a mastectomia de suas mulheres inseriram-se em um contexto de compreensão da 
doença, sendo imprescindível o fornecimento de apoio à mulher. Assim, com base 
no estudo, considerou-se a necessidade da inserção dos companheiros de mulheres 
mastectomizadas no cuidado, pois estes são personagens fundamentais para 
auxiliar no tratamento da mulher. Diante disso faz-se relevante que a equipe de 
Enfermagem considere as situações diversas enfrentadas pelo homem durante a 
mastectomia de sua companheira, tendo como prioridade a inserção dele no 
processo de cuidar, na busca por minimizar consequências psicológicas e utilizando-
o como instrumento para o cuidado da mulher. 
 
Palavras-chave: Neoplasias da Mama. Mastectomia. Cônjuges. Enfermagem 
Oncológica. 
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submitted to the mastectomy. 2016. 72 p. Dissertation (Master in Nursing) - 

Nursing Department, Federal University of Rio Grande do Norte, 2017. 

 
 
 

ABSTRACT 

 
 
 
Breast cancer is the most common type of cancer in the world's female population, 
and is responsible for the physical and emotional consequences to the lives of 
women and their partners. The objective of the research was to understand the 
experience of the women’s partner who was underwent mastectomy. This is an 
exploratory and descriptive research, with a qualitative approach, developed with 12 
fellow men of women submitted to mastectomy, developed at the Hospital da 
Solidariedade and at the Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró, in the city 
of Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil.  According to the inclusion criteria, 
participants should be 18 years old or be older than this; and live with his breast 
cancer patient's partner, who underwent mastectomy. The information collection took 
place from July to October 2016, through a semi-structured interview. This was 
preceded by the approval of the referred hospitals, approval by the Research Ethics 
Committee of the Universidade Federal do Rio Grande do Norte, with Certificate of 
Presentation and Ethical Appreciation nº 55191216.1.0000.5537 and opinion nº 
1.618.233 as well as signing the Term of Consent Free and Clarified by the 
interviewees. The data were analyzed using the Content Analysis method, in the 
thematic analysis modality proposed by Bardin. Three categories emerged from this 
process: Knowledge of breast cancer and the mastectomy procedure of his lifemate, 
Feelings before the companion submitted to the mastectomy and Support to the 
woman in the difficult moments, and seven sub-categories, which were Analyzed and 
discussed based on the literature on the experience of the companion man before 
the woman submitted to the mastectomy. It was found that those interviewed, when 
experiencing the mastectomy of their lifemates, were inserted in a context of 
understanding the disease, and it is essential to provide support to the woman. 
Therefore, based on the study, it was considered the necessity of the insertion of the 
companions of mastectomized women in the care, because they are fundamental 
character to assist in the treatment of the woman. Given this, it’s relevant that the 
nursing team consider the different situations faced by the man during the 
mastectomy of his partner, having as a priority his insertion in the care process, 
minimizing psychological consequences and using him as an instrument for the care 
of the woman. 
 
Keywords: Breast Neoplasms. Mastectomy. Spouses. Oncology Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer é caracterizado por um grupo composto com mais de 100 doenças 

caracterizadas principalmente pelo crescimento celular desordenado, que afeta 

órgãos e tecidos vizinhos. As células originadas a partir dessa anormalidade 

continuam crescendo rapidamente de forma agressiva e incontrolável, formando 

tumores, diferentes das células normais que crescem, se multiplicam e morrem 

ordenadamente. O local onde se inicia o crescimento desordenado das células, irá 

caracterizar o tipo de câncer, se o início se dá nos tecidos epiteliais será 

denominado por carcinoma, tendo início nos tecidos conjuntivos chamar-se-á 

sarcoma (INCA, 2012). 

No intuito de classificar e avaliar o grau de disseminação de um câncer 

utiliza-se o sistema de estadiamento da União Internacional Contra o Câncer, o 

“Sistema TNM de Classificação dos Tumores Malignos”. O sistema avalia as 

variáveis de características do tumor primário – T, características dos linfonodos das 

cadeias de drenagem linfática do órgão onde o tumor se localiza – N, e presença ou 

ausência de metástases à distância – M, por meio de graduações numéricas, que 

variam de I a IV. A classificação tem como principais objetivos auxiliar no 

planejamento do tratamento, indicar o prognóstico e ajudar na avaliação dos 

resultados do tratamento (INCA, 2012).  

Neste grupo de mais de 100 doenças encontra-se o câncer de mama, 

conhecido por ser a patologia que mais acomete as mulheres. Segundo estimativa 

realizada em 2012 pelo projeto Globocan/Iarc, foram esperados 1.671.149 novos 

casos de câncer de mama no mundo para o ano anteriormente citado. Este projeto é 

desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde, e tem como objetivo fornecer 

estimativas contemporâneas da incidência, mortalidade e prevalência dos principais 

tipos de cânceres no mundo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012).  

No Brasil, segundo o documento Estimativa 2016, publicado pelo Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), referente a estimativas para o biênio 2016/2017, são 

esperados 57.960 novos casos de câncer de mama. Destes, a incidência para a 

região Nordeste é de 11.190 novos casos e para o estado do Rio Grande do Norte 

720 (INCA, 2016). De acordo com Bezerra et al. (2013), esse é um tipo de neoplasia 

bastante temida pelas mulheres, pois além do estigma de que a doença não tem 
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cura, muitas vezes o tratamento pode ter efeitos mutiladores, passando a interferir 

no seu cotidiano. 

O tratamento varia de acordo com o estágio da doença e entre as 

modalidades mais utilizadas estão a quimioterapia, radioterapia e cirurgia, que no 

caso do câncer de mama é a mastectomia. Esta é uma cirurgia mutiladora que 

objetiva a retirada de todo o tumor visível. Tal procedimento pode trazer 

consequências físicas e psicológicas. Ademais, respostas para essas vão depender 

de cada mulher e de fatores intrínsecos e extrínsecos como, idade, estado da 

doença, apoio emocional e situação socioeconômica (BERVIAN; GIRARDON-

PERLINI, 2006). 

Tratando-se do impacto psicológico e social, esses vão desde o diagnóstico 

da doença, tratamento, além do preconceito e medo que rodeiam o estigma criado 

pela sociedade para a doença. Com isso, as relações interpessoais pós 

mastectomia tornam-se difíceis devido a adaptação e cuidados diferenciados 

necessários àquela mulher. Assim a organização familiar é alterada, pois o medo do 

desconhecido fará parte da vida de todos (SILVA et al., 2010). 

Na maioria das vezes a família não está preparada para lidar com situações 

de adoecimento de seus entes queridos e isso dificulta o processo de aceitação e 

adaptação para a mulher. Desta forma, a família acaba por precisar de apoio e 

orientações tanto quanto a paciente. Em meio a isso os maridos ou companheiros 

podem ter reações variadas e áreas de sua vida afetadas diante da doença e do 

tratamento, guiadas pela forma de reação que a mulher apresenta. Quando ela 

recebe bem a situação acaba por fortalecer o relacionamento e influenciar o 

companheiro a ter uma nova visão (BERVIAN; GIRARDON-PERLINI, 2006). 

As áreas em que os companheiros sofrem mais impacto são na relação 

conjugal, no estado emocional e na gestão do lar, pois eles sentem a necessidade 

de abrir mão de suas atividades para dedicarem-se às suas mulheres, aos filhos e 

às atividades domésticas, sentindo, dessa forma, necessidade de apoio social. A 

partir do apoio social, envolvimento, acompanhamento e compreensão dos 

companheiros, o que causava desorganização à família passa a ser processado, 

enfrentado e elaborado. Isto possibilita a reorganização, não como antes, mas de 

acordo com as necessidades atuais apresentadas pelos seus membros (BERVIAN; 

GIRARDON-PERLINI, 2006). 
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Mediante o exposto pressupõe-se que a necessidade da realização do 

procedimento da mastectomia em sua companheira leva o homem a vivenciar 

momentos difíceis, apresentando reações que por vezes são esquecidas, mas que 

necessitam de atenção. A partir disso surge a questão de pesquisa: como o homem 

vivencia o fato de ter sua mulher submetida à mastectomia?  

A resposta a essa questão poderá subsidiar o cuidado por parte da equipe 

de enfermagem ao companheiro, pois enquanto profissionais, ao se aproximarem 

dessas realidades, poderão intervir para o enfretamento, entendendo as relações 

familiares, conhecendo os sentimentos, reações, orientando ações necessárias e 

auxiliando nesse momento delicado, na perspectiva de que esse homem possa 

contribuir para o tratamento e recuperação de sua mulher. 

O interesse por essa temática decorreu da trajetória acadêmica, através da 

iniciação científica na área oncológica, na intenção de compreender a importância e 

necessidade de cada um dos familiares envolvidos. Outrossim, a partir de pesquisas 

em bases de dados na perspectiva de desenvolver novos estudos, constatou-se a 

dificuldade em encontrar estudos sobre o tema proposto, sendo mais comum 

apenas com as mulheres. 

A escolha por estudar a temática envolvendo homens ocorreu devido ao fato 

de que eles são os mais afetados, pois a partir do acometimento de sua 

companheira esses precisarão se adequar à nova rotina e muitas vezes modificar 

sua forma de viver diante do acontecido, seja em favor ou não da recuperação da 

mulher. 

Concernente a esse fato a Teoria Geral dos Sistemas, de Von Bertalanffy, 

baseia a concepção de que a família é um sistema formado por subsistemas 

interligados, onde todos são influenciados e influenciam. Não há acontecimentos 

isolados, o que afeta um dos componentes, afeta os outros, causando impacto sobre 

todos os membros do sistema. Pode-se dizer que o adoecimento é parte deste 

sistema, que atinge o comportamento de todos os membros da família, pois as 

pessoas não vivem isoladas, sem que sejam influenciadas pelo meio em que vivem 

e pelas pessoas que as rodeiam (BERVIAN; GIRARDON-PERLINI, 2006).  

Partindo desse ponto entende-se que o câncer de mama e a mastectomia 

desorganiza esse sistema interligado. A partir disso considerou-se de grande valia 

para a enfermagem um estudo que aborde a forma de lidar dos cônjuges, ao terem 

suas companheiras com câncer de mama e submetidas à mastectomia.  
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2 OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Descrever as vivências dos companheiros de mulheres submetidas à 

mastectomia. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Compreender os sentimentos dos companheiros frente a esposa submetida à 

mastectomia. 

 Identificar as mudanças vivenciadas após a mastectomia. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 O CÂNCER DE MAMA 

 

O câncer de mama é o mais incidente entre a população feminina do mundo, 

representando 25% do total de casos de câncer em 2012, além de ser a quinta 

causa de morte por câncer em geral e a mais frequente em mulheres. Em busca de 

controlar seus alarmantes números, o Ministério da Saúde do Brasil, desde a década 

de 1980 vem desenvolvendo políticas públicas nessa área, sendo o controle do 

câncer de mama estabelecido como uma das prioridades da Política Nacional de 

Atenção Oncológica em 2005, e como componente fundamental dos planos 

estaduais e municipais de saúde (INCA, 2011). 

Ainda no ano de 2005 foi elaborado o Plano de Ação para o Controle dos 

Cânceres de Colo e de Mama 2005-2007, propondo seis diretrizes: “aumento de 

cobertura da população-alvo, garantia da qualidade, fortalecimento do sistema de 

informação, desenvolvimento de capacitações, estratégia de mobilização social e 

desenvolvimento de pesquisas” (INCA, 2011). No ano seguinte o Pacto pela Saúde 

veio reforçar a importância da detecção precoce dessas neoplasias a partir dos 

indicadores. 

Como forma de controle do câncer de mama, publicações de diversos 

órgãos tornam conhecidos os fatores de risco que podem levar ao aparecimento 

deste. Como principais tem-se o fato de ser mulher e o aumento da idade, além de 

fatores ambientais, hormonais e genéticos, como: obesidade e sobrepeso, 

sedentarismo, consumo de bebida alcoólica, exposição frequente a radiações 

ionizantes, menarca antes de 12 anos, mulheres nulíparas, primeira gravidez após 

os 30 anos, não ter amamentado, menopausa após os 55 anos, terapia de reposição 

hormonal e histórico familiar. A presença de um ou mais desses fatores eleva o risco 

para o seu desenvolvimento.  

Ressalta-se ainda que o câncer de mama é um grupo heterogêneo de 

doenças, essa característica pode ser observada por meio das diversas 

manifestações clínicas e morfológicas provocadas por esta patologia. De acordo 

com o INCA (2011, p.1), as mais comuns são:  

o aparecimento de nódulo, geralmente indolor, duro e irregular, mas há 
tumores que são de consistência branda, globosos e bem definidos. Outros 
sinais de câncer de mama são edema cutâneo semelhante à casca de 
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laranja; retração cutânea; dor, inversão do mamilo, hiperemia, descamação 
ou ulceração do mamilo; e secreção papilar, especialmente quando é 
unilateral e espontânea. A secreção associada ao câncer geralmente é 
transparente, podendo ser rosada ou avermelhada devido à presença de 
glóbulos vermelhos. Podem também surgir linfonodos palpáveis na axila. 
 

Diante da gama de manifestações existentes as políticas públicas em vigor 

buscam maiores números de casos diagnosticados através dos exames de imagem, 

e não por sintoma, visto que seu prognóstico e tratamento tem melhor resposta por 

meio da detecção precoce, quando ainda em estágio inicial, o que só acontece em, 

aproximadamente, metade dos casos. Para que a estratégia de detecção precoce 

seja eficaz é necessária a educação da mulher e dos profissionais para o 

reconhecimento dos fatores de risco, sinais e sintomas, assim como o acesso rápido 

e fácil aos serviços de saúde (INCA, 2011). 

O Brasil, como forma de rastreamento do câncer de mama, utiliza a 

mamografia, pois este é um exame capaz de detectar lesões não palpáveis, que 

passam despercebidas pelo exame clínico das mamas. Este, na ausência da 

mamografia, é a primeira opção como método de rastreamento. De acordo com o 

Documento de Consenso do INCA é preconizado que mulheres de faixa etária entre 

40 e 49 anos devem ser submetidas anualmente ao exame clínico das mamas, e em 

caso de alteração, à mamografia. Entre 50 a 69 anos, o exame clínico das mamas 

deve ser realizado anualmente e mamografia a cada dois anos. Tratando-se de 

mulheres acima de 35 anos com risco elevado, o exame clínico das mamas e 

mamografia são preconizados anualmente (BRASIL, 2013). 

De acordo com o INCA (2011), a partir da identificação do câncer por meio 

dos exames, a doença é avaliada pelo sistema de estadiamento e então elabora-se 

o plano de tratamento. Para o câncer de mama tem-se o tratamento local e o 

sistêmico. O primeiro é representado por cirurgia e radioterapia, enquanto o segundo 

por quimioterapia, hormonioterapia, e terapia biológica. 

Para os estádios I e II é indicado procedimento cirúrgico com retirada 

apenas do tumor ou mastectomia, a avaliação dos linfonodos axilares orientará a 

decisão. Após a cirurgia pode ser necessário realizar tratamento complementar com 

radioterapia, no caso de ser realizada a mastectomia deve ser considerada a 

reconstrução mamária. De acordo com o risco de recorrência e as características 

tumorais será necessário o tratamento sistêmico, como a hormonioterapia e a 

terapia biológica. No estádio III é indicado, inicialmente, a quimioterapia, seguindo 
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para o tratamento local de acordo com a resposta obtida a partir da inicial. No 

estádio IV, busca-se observar o equilíbrio entra a resposta tumoral e o 

prolongamento da sobrevida, tendo como principal opção o tratamento sistêmico 

(INCA, 2011). 

  

3.2 A IMAGEM CORPORAL DA MULHER 

 

A mama, segundo a cultura mundial, é um símbolo de feminilidade, tendo 

relação com a sexualidade, vaidade, condição de se ter um corpo atraente, dentro 

dos padrões impostos pela sociedade. Além disso, é associada à maternidade, pela 

mama estar relacionada à subsistência para o início da vida (QUEIROZ; SOUZA, 

2013).  

Ademais, na mídia em geral é possível ver a supervalorização que se é dada 

a atributos físicos femininos, sendo motivo de orgulho para as mulheres e admiração 

para os homens, o que traz um forte significado afetivo e psicológico.  A partir desse 

significado é possível perceber o quão traumático é o acometimento da mama por 

uma patologia severa e ameaçadora. Assim, torna-se compreensível que sua 

remoção acarrete perda da autoestima, sentimentos de inferioridade e preconceito. 

(OLIVEIRA, et al., 2010) 

No primeiro contato da mulher com seu próprio corpo após a retirada da 

mama há uma alteração na percepção, que pode gerar sentimentos de insatisfação. 

Com isso a mulher sente sua integridade ameaçada e essa perda a fragiliza em sua 

sexualidade, feminilidade e maternidade (QUEIROZ; SOUZA, 2013). 

Apesar do conflito de identidade frente à necessidade de tratamento drástico 

como a mastectomia, Bandeira et al. (2011), apontam que a mulher tem a sua 

sobrevivência como primeira preocupação após o diagnóstico do câncer de mama, 

em seguida vem o tratamento e as condições econômicas. Quando o tratamento é 

iniciado as preocupações se voltam à desfiguração, mutilação e suas consequências 

na vida sexual da mulher. 

A esse respeito é pertinente considerar que a imagem corporal desempenha 

papel fundamental na maneira como as pessoas se relacionam com seu corpo e 

com os outros. Esta, quando alterada e não bem aceita, traz prejuízos nos 

relacionamentos, sejam eles conjugais ou de amizade, onde a mulher se isola por 

sentir-se envergonhada, não atrativa, ou entender que não poderá realizar algumas 
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atividades, dentre elas ir à praia, usar roupas decotadas e desempenhar os afazeres 

de dona de casa. A sensação de que lhe falta parte do corpo também pode interferir 

no equilíbrio emocional, acarretando sentimento de impotência diante da situação 

enfrentada, isso ocorre principalmente àquelas que antes da doença e tratamento já 

se mostravam preocupadas com a aparência física (OLIVEIRA, et al., 2010; 

SANTOS; VIEIRA, 2011). 

As reações femininas sobre a alteração da aparência física são variadas, 

podendo gerar a sensação de que está incompleta. O comportamento das mulheres 

será desencadeado a partir do equilíbrio e apoio emocional, autoestima elevada, 

sólidas redes de apoio e relacionamentos. Esses fatores contribuem para o 

enfrentamento e aceitação das alterações corporais de forma mais tranquila 

(SANTOS; VIEIRA, 2011). 

Dessa forma, quando há a possibilidade da realização de tal procedimento, é 

necessário que a mulher tenha um aporte tanto familiar quanto dos serviços de 

saúde objetivando a superação de seus medos, em busca de melhor qualidade de 

vida. 

 

3.3 O PAPEL DO HOMEM E DA MULHER NA FAMÍLIA 

 

Historicamente definiram-se os papéis feminino e masculino na sociedade, a 

divisão de tarefas e o que diz ser próprio de cada um está construído, incutido e 

reproduzido até hoje por homens e mulheres. Nesse sentido é proposto às mulheres 

as atividades associadas aos valores domésticos, o papel de ser mãe, esposa e 

dona de casa, enquanto que dos homens espera-se a autoridade do lar, a figura de 

respeito, reservando um lugar distante das atividades domésticas (BORSA; NUNES, 

2011; SANTANA, 2010). 

De acordo com as discussões sociológicas vê-se a utilização de dois termos 

diversas vezes confundidos quando se trata das divisões de tarefas impostas pela 

sociedade. O primeiro deles é o termo sexo, utilizado quando se trata das diferenças 

anatômicas entre homens e mulheres. E o outro termo é gênero, responsável por 

indicar as diferenças psicológicas, sociais e culturais, sendo este o termo adequado 

às atribuições sociais e diferentes identidades impostas pela sociedade e 

disseminadas através da cultura, da mídia. Percebe-se, então, uma construção 

cultural interiorizada pelos sujeitos, onde as mulheres passaram a acreditar na 



18 

 

superioridade do homem, assim como o homem na sua distância das atividades 

relativas à casa e aos filhos (SANTANA, 2010). 

Esse modelo de organização familiar proposto historicamente ainda vem 

sendo seguido em muitos contextos, porém algumas modificações têm sido vistas a 

partir de transformações sofridas ao longo do tempo. As mulheres têm alcançado 

seu espaço no mercado de trabalho, participando do sistema financeiro da casa, 

sendo percebida uma maior divisão de tarefas, em que o homem já começa a 

realizar atividades voltadas aos cuidados da casa e dos filhos, antes exclusivo da 

mulher. Mudanças como essa não são tão fáceis de acontecer e de serem aceitas, 

pois esses valores estão arraigados e fazem parte do dia a dia dos homens e das 

mulheres (BORSA; NUNES, 2011). 

É nesse contexto que, quando é abordado o adoecimento da mulher 

deixando-a impossibilitada de cumprir seus papeis, se vê a necessidade do cuidado 

voltado também ao companheiro, abordando não apenas a mulher, mas também 

sua família, e a situação na qual se insere. Assim, o cuidado será dispensado de 

acordo com cada contexto, sendo este companheiro escutado e assistido mediante 

às demandas encontradas, na perspectiva de refazer a organização familiar, 

colaborando para o bem-estar de todos os envolvidos. 

 

 

3.4 O COMPANHEIRO DIANTE DA MASTECTOMIA 

 

O diagnóstico do câncer de mama é sempre temido. Mesmo com todos os 

aparatos tecnológicos e terapêuticos existentes ainda há a sensação de prognóstico 

ruim e morte àqueles que vivenciam a doença, afetando também os familiares. A 

sensação de ver doente e sofrendo alguém de quem se gosta acarreta reações 

difíceis, que são expressas de formas diferentes por cada sujeito, fazendo com que 

as respostas do outro sejam baseadas nessas reações (TAVARES; TRAD, 2010). 

Segundo o dicionário, família é o “conjunto de todos os parentes de uma 

pessoa, e, principalmente, dos que moram com ela; conjunto formado pelos pais e 

pelos filhos; conjunto formado por duas pessoas ligadas pelo casamento e pelos 

seus eventuais descendentes; conjunto de pessoas que vivem na mesma casa” 

(FERREIRA, 2010). Por esse motivo, a Teoria Geral dos Sistemas, faz pensar a 

família como um sistema interligado, influenciados e influenciando a todos de acordo 
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com os acontecimentos, a família pode ser explicada, a partir da teoria como um 

móbile, que quando tem uma de suas peças movimentada todas as outras se 

movimentam (BERVIAN; GIRARDON-PERLINI, 2006). 

A família é, portanto, prioridade para o cuidado, deve-se ter atenções 

voltadas a ela, pois além de suas necessidades mudarem e se intensificarem a partir 

do adoecimento de um dos seus, suas responsabilidades junto ao paciente são 

imprescindíveis, sendo vista como suporte durante todo o processo da doença 

(NASCIMENTO; CASTRO; AMORIM; BICUDO, 2011; VISONÁ; PREVEDELLO; 

SOUZA, 2012). 

Tratando-se do companheiro de mulheres submetidas à mastectomia, a 

literatura evidencia que estes também são acometidos pelo impacto da doença. 

Assim sendo, manifestam medo, incerteza e estado depressivo da mesma forma 

que as mulheres. As funções exercidas por esses companheiros após o 

procedimento também acarretam insegurança e desconforto, pois passam a ser 

cuidadores da mulher e dos filhos, tendo que fornecer suporte nas atividades do lar, 

deixando suas próprias atividades em segundo plano, podendo acarretar uma série 

de conflitos psicológicos (SILVA et al., 2010).  

Para que se tenha uma convivência tranquila diante das adversidades, como 

as citadas no parágrafo anterior, é necessário que o casal seja capaz de ceder, 

assumir compromissos e reconhecer as necessidades um do outro, pois em uma 

situação de doença essas características são importantes para que um se 

disponibilize para o outro com responsabilidade e compromisso, visando a boa 

relação do casal (VIEIRA, 2015).  

Observa-se ainda na literatura que o companheiro diante dessa situação 

proporciona apoio e compreensão, mas há também relatos de rejeição, muitos 

relacionamentos se desfazem pela falta de diálogo entre o casal. Geralmente os 

relacionamentos tidos como frágeis antes da doença não sobrevivem a ocasiões 

como essa, porém existem os que tinham fragilidades, mas se fortaleceram na 

dificuldade (SILVA; MARINHO, 2013). 

Diante do exposto vê-se a importância de um relacionamento estável, com 

confiança e companheirismo. O cônjuge é elemento importante na recuperação e 

aceitação da mulher com câncer de mama. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, caracterizada como exploratória e 

descritiva. A pesquisa qualitativa enfoca significados que não podem ser 

quantificados, valoriza comportamentos, motivos, relações de um grupo frente a um 

fenômeno (MINAYO, 2010). A pesquisa exploratória se dá a partir da investigação 

de um fenômeno e os fatores relacionados a ele, objetivando descobrir as maneiras 

como esse fenômeno se manifesta. Quando se trata de uma pesquisa descritiva se 

observa, descreve e classifica o fenômeno trabalhado (POLIT; BECK, 2011). 

 

4.2 CENÁRIO DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida em dois serviços, escolhidos por tratarem-se de 

instituições referências no tratamento de câncer no município de Mossoró, e por ter 

uma grande área de abrangência, com capacidade de atender pacientes de toda 

região, incluindo estados vizinhos. 

Foi realizada no Hospital da Solidariedade de Mossoró, unidade hospitalar 

ligada à Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer, lozalizado à Rua 

Dona Izaura Rosado, 129, Abolição III, Mossoró, RN-Brasil. O referido serviço, além 

de ser referência para o tratamento de radioterapia, presta atendimento 

complementar, por meio de uma equipe multidisciplinar, que conta com psicólogo, 

fisioterapeuta, assistente social entre outros profissionais da saúde. E também no 

Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró, unidade de alta complexidade em 

oncologia, fazendo parte da Rede Nacional de Assistência Oncológica, localizado à 

Praça Cônego Estevam Dantas, 238, Santo Antônio, Mossoró, RN/Brasil. Esta 

unidade presta serviço de Alta Complexidade em Oncologia (UNACOM), e faz parte 

da Rede Nacional de Assistência Oncológica. Dispõe de setores de ambulatório, 

pediatria, quimioterapia, centro cirúrgico, internamento, centro de diagnóstico por 

imagem, laboratório de análises clínicas e unidade de terapia intensiva. Além de 

atendimento complementar com vários profissionais da saúde.  

As unidades referenciadas foram utilizadas para estabelecer contato com as 

mulheres, e a partir disso promover o encontro da pesquisadora com os 
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participantes da pesquisa, em local, data e horário indicado por eles. O estudo foi 

desenvolvido somente após consentimento formal da direção dos referidos hospitais 

e aprovação do estudo pelo Comitê de Ética e Pesquisa Central da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 

4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada com doze homens, companheiros de mulheres 

submetidas à mastectomia. Não houve predeterminação quanto ao número de 

participantes por se tratar de um estudo qualitativo, porém este número foi definido 

em observância à saturação dos dados. Essa saturação, segundo Strauss e Corbin 

(2008), pode ser obtida de três formas: quando nenhuma informação diferente ou 

relevante é verbalizada em relação a uma categoria; quando a categoria apresenta 

propriedades e dimensões bem desenvolvidas demonstrando variações; e quando 

as relações entre categorias estão bem estabelecidas e confirmadas. 

Como critérios de inclusão consideraram-se homens acima de 18 anos, que 

convivem com sua companheira vítima de câncer de mama, submetida à 

mastectomia. Quanto aos critérios de exclusão foram utilizados os seguintes: 

homens com as faculdades mentais alteradas e que as companheiras tinham menos 

de 48h de realização da mastectomia; ou aqueles que abandonassem a entrevista 

durante a coleta de dados. Também valeu como critério de exclusão o fato de haver 

relação homossexual entre duas mulheres, tendo uma delas sido submetida à 

mastectomia, essa exclusão se deu pelo fato de a pesquisa ter como objetivo 

compreender a vivência do homem, levando em consideração os papéis impostos 

pela sociedade ao sexo feminino e ao masculino.  

Os sujeitos foram abordados a partir do contato prévio com suas 

companheiras, que forneceram os contatos para que a pesquisadora marcasse um 

momento com o entrevistado. Após isso a pesquisa foi esclarecida através da 

apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

A), e em caso de aceite em participar da pesquisa estes assinaram o documento. 

A fim de preservar as identidades dos participantes da pesquisa eles foram 

referenciados no estudo pela letra C, seguida de numeração correspondente à 

ordem que as entrevistas foram realizadas.  
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4.4 COLETA DE DADOS 

 

Antecedeu à coleta de dados a anuência dos diretores do Hospital da 

Solidariedade de Mossoró e do Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró 

(APÊNDICE B e C), a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – CEP Central/UFRN, parecer de nº 

1.618.233 e CAAE 55191216.1.0000.5537 (ANEXO A), e por fim a assinatura do 

TCLE, e autorização de gravação de voz (APÊNDICE D), pelo entrevistado.  

Dessa forma as recomendações da resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde que regulamenta pesquisas com seres humanos foram seguidas, tendo 

por objetivo definir as ações de pesquisadores que se propõem a contribuir com o 

desenvolvimento social, intelectual, científico e humano de forma a beneficiar toda a 

sociedade, garantindo direitos a todos inseridos no estudo, em especial aos 

participantes (BRASIL, 2012). 

Os dados foram então coletados a partir de entrevistas, um diálogo entre 

locutor e interlocutor, para que se obtivessem informações e conhecimentos sobre o 

objeto de estudo ou de temáticas que envolvam os objetivos propostos (MINAYO, 

2010).  

A entrevista (APÊNDICE E) foi dividida em duas etapas. Na primeira ocorreu 

a caracterização dos participantes; faixa etária, escolaridade, ocupação, se está 

trabalhando, naturalidade, cidade onde mora, com quem mora, tempo de 

convivência com a mulher, quantidade de filhos, se já teve experiência anterior com 

o câncer de mama e a mastectomia. A segunda parte diz respeito à questão 

norteadora que atendeu as especificações dos objetivos propostos. A questão a qual 

os participantes responderam foi a seguinte: como é, para o senhor, estar 

convivendo com sua mulher após a mastectomia? 

As entrevistas foram conduzidas por uma enfermeira, mestranda, em seu 

papel discente para defender a dissertação. O contato com os sujeitos foi realizado 

por intermédio de suas companheiras ou familiares, porém estes não participaram 

do momento da entrevista. As entrevistas aconteceram nos meses de julho a 

outubro de 2016 em local, data e horário acordados com os participantes da 

pesquisa, a partir de esclarecimentos acerca dos objetivos, finalidade, importância 

do estudo, voluntariedade, preservação das identidades e ausência de ônus pela 

participação no estudo. 
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As abordagens foram realizadas, em sua maioria, na residência dos 

entrevistados, apenas uma em local de trabalho, todas aconteceram em ambiente 

adequado, sem a presença das companheiras e familiares, respeitando a 

privacidade de todos os envolvidos, possibilitando aos participantes responder ao 

questionamento com tranquilidade. Assegurou-se também que sua desistência 

poderia ocorrer em qualquer etapa da pesquisa e a utilização das falas apenas para 

fins científicos, além do direito de indenização caso viessem a sofrer algum dano 

decorrente de sua participação na pesquisa, quando devidamente comprovado. 

Todos os participantes que concordaram participar do estudo assinaram o TCLE.  

As entrevistas foram gravadas, após o consentimento assinado pelos 

entrevistados, para possibilitar melhor análise dos dados através das suas 

transcrições, objetivando apreender o máximo possível o conteúdo das falas. 

Salienta-se que este material será arquivado na Escola de Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, permanecendo sob responsabilidade da 

coordenadora da pesquisa por um período igual a cinco anos. Os participantes 

poderão ter acesso aos seus dados a qualquer momento. Os resultados serão 

publicados e compartilhados entre os participantes da base de pesquisa e eventos 

científicos para fins de contribuir com a construção do pensamento crítico, de forma 

a não divulgar a identidade dos voluntários. 

 

4.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os depoimentos coletados foram analisados em conformidade com a técnica 

de Análise de Conteúdo, na modalidade de análise temática, proposta por Bardin 

(2010). Esta modalidade busca descobrir os núcleos de sentido velados na 

comunicação. A escolha em trabalhar com esta técnica se deu pelo fato de buscar a 

frequência de aparição e o significado das mensagens. 

Bardin (2010) propõe três pontos cronológicos para o processo, estes foram 

utilizados nesse estudo: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, e por fim, a inferência e a interpretação. 

Na fase de pré-análise, os documentos foram organizados pela formulação 

dos objetivos e desenvolvimento de indicadores utilizados para a interpretação. Foi 

realizado o que se chama de leitura flutuante, quando o pesquisador, após 

transcrever as entrevistas, entra em contato pela primeira vez com os trechos 
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coletados e aponta as suas primeiras impressões e direcionamentos dos textos 

explorados (BARDIN, 2010). 

Nesta fase os primeiros núcleos de sentido foram estabelecidos pelo 

reconhecimento de fragmentos dos discursos que remeteram aos objetivos da 

pesquisa, possibilitando a seleção dos cortes da mensagem para definição de 

categorias e subcategorias. 

Posteriormente ocorreu a fase de exploração do material, que é a fase de 

leitura aprofundada e organização da análise realizada na fase anterior, confirmando 

as categorias e subcategorias propostas. O tratamento dos dados e a interpretação 

transformaram os dados brutos em dados significativos, expondo as informações 

obtidas pela análise. 

Os dados foram analisados e discutidos tendo como base os achados 

literários sobre a vivência do homem companheiro diante da mulher submetida à 

mastectomia. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO DAS CATEGORIAS TEMÁTICAS 

 

Nesse tópico será exposta a caracterização dos participantes do estudo e as 

categorias temáticas que emergiram desse processo.  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

De acordo com os dados coletados nas entrevistas, dos doze participantes, 

dez deles tem faixa etária acima de 40 anos, um de 26 à 30 anos e um de 36 à 40 

anos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Rio 

Grande do Norte pessoas que se encontram nas faixas etárias acima de 40 anos 

correspondem a 68,32% do total de indivíduos. Em termos gerais, no ano de 2016, a 

faixa etária de maior predomínio no Estado foi exatamente a de 15 à 64 anos, 

seguida por 10 à 14 anos com 23,89% e acima de 65 anos com 7,79% (IBGE, 

2016b). 

Em relação à escolaridade, dois participantes possuem pós-graduação, três 

concluíram o ensino superior, quatro possuem ensino médio completo e três deles 

ensino fundamental completo. Sobre isso, o mesmo órgão anteriormente citado traz 

que na região Nordeste do Brasil 158.057 pessoas possuem ensino superior 

completo, dessas, aproximadamente, 11.000 estão no Rio Grande do Norte (RN), 

assim como 592.671 possuem ensino médio completo, sendo 41.486 do RN. 

Observa-se que a maioria dos entrevistados se enquadra nos números acima (IBGE, 

2016a).    

Quando questionados sobre ocupação e situação de trabalho, cinco 

referiram ser funcionários públicos, estando dois deles aposentados, um profissional 

autônomo, um moto taxista, dois comerciantes, um farmacêutico bioquímico, um 

técnico mecânico e um frentista de posto de combustível. Dos doze, dez estão 

trabalhando, dois não trabalham (um por estar aposentado e outro desempregado). 

Os questionamentos sobre naturalidade e cidade onde mora resultaram da 

seguinte maneira: oito são naturais de Mossoró, um de Macau, um de Patu, um de 

Iguatu e um de Assú, todos os participantes residem na zona urbana de Mossoró. 

Por ter como segmento econômico a fruticultura irrigada, a indústria salineira e a 

indústria extrativa, a cidade de Mossoró atrai pessoas de cidades vizinhas, portanto 

pode-se inferir que a geração de emprego e renda tenha sido o motivo pelo qual os 



26 

 

participantes não naturais da cidade tenham ido residir na mesma (ECONOMIA, 

2016). 

Sobre o questionamento de com quem o casal mora, quatro dos 

entrevistados referiram que o casal mora só, seis deles moram com pelo menos um 

filho, um mora com o neto e um mora com os filhos, irmão, sobrinhos e pais. 

Referente ao tempo de convivência com a mulher e se possuem filhos, 

observou-se que sete participantes têm mais de 30 anos de convivência com sua 

mulher; um, mais de 20 anos; três, mais de 10 anos e um tem dois anos de 

convivência. Cinco participantes tem dois filhos com sua companheira, três possuem 

três filhos, dois tem um filho, um tem quatro filhos e apenas um casal não tem filhos. 

Foi questionado também sobre a experiência com o câncer de mama e a 

mastectomia, onde apenas dois dos entrevistados tiveram experiência anterior com 

o câncer de mama na família ou em pessoas próximas e apenas um com a 

mastectomia, os demais foram suas primeiras experiências. 

Não houve questionamento direto sobre a religião dos entrevistados, porém 

no decorrer da entrevista todos relataram a religião que seguiam, todos afirmaram 

ser cristãos, nove de religião católica e três de religião evangélica. 

A partir dos resultados viu-se que a maioria dos entrevistados tem um grau 

de escolaridade elevado, pois terminaram um curso de pós-graduação, ensino 

superior e ensino médio. Ademais possuem um longo tempo de convivência com 

sua mulher, a maioria mais de 30 anos, o que facilita o entendimento e a 

compreensão diante da situação em que se encontram. Em contrapartida dez deles 

não tiveram experiência anterior com casos de câncer de mama, tornando novos os 

desafios e a vivência. 

 

5.2 DISCUSSÃO DAS CATEGORIAS TEMÁTICAS 

  

Neste item estão apresentadas as categorias e subcategorias emergidas das 

falas dos entrevistados, sendo elas três categorias e sete subcategorias, 

apresentadas a seguir. 
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QUADRO 1 – Compreendendo a vivência do homem companheiro diante da mulher mastectomizada.  

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Conhecimento do câncer de mama e do procedimento 

de mastectomia da companheira 

Vivenciando o estigma da doença 

Conhecendo o tratamento e suas consequências 

Sentimentos diante da companheira submetida à 

mastectomia 

Sentindo medo 

Mantendo a esperança 

Aceitando a condição da mulher submetida à 

mastectomia 

Apoio à mulher nos momentos difíceis Recebendo informações sobre o câncer de mama e a 

mastectomia 

Fornecendo apoio social 

Fonte: Instrumento de coleta de dados – 2016 

 

5.2.1 Conhecimento do câncer de mama e do procedimento de           

mastectomia da companheira 

 

A presente categoria trata do conhecimento do homem a partir da 

experiência vivenciada com o câncer de mama e a mastectomia. Desta categoria 

emergiram duas subcategorias: vivenciando o estigma da doença; e conhecendo o 

tratamento e suas consequências. 

 

Vivenciando o estigma da doença 

 

A compreensão de estigma, segundo Goffman (1988), se dá por 

características diferentes do que a sociedade define como padrão, normal, positivo. 

O estigma se refere a algo depreciativo, que vai desde uma qualidade pessoal a 

uma designação social, de forma a inferiorizar o indivíduo no grupo a que pertence. 

O autor supracitado apresenta o estigma como um desvio social, visto que a 

sociedade é a responsável por impor às pessoas formas de ser e de se comportar, 

normas e exigências baseadas em preconceitos e costumes. 

Ainda segundo o autor, geralmente os sujeitos estigmatizados são os que 

apresentam características inferiores, diferentes, segundo os padrões da sociedade, 

como deformações físicas, psíquicas ou de caráter, esses enfrentam dificuldades a 

ponto de esconder o estigma, repercutindo em seu psicológico pelo fato de estarem 

sempre ansiosos, tensos, tentando corresponder ao que a sociedade propõe. 
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Referindo-se ao câncer de mama e à mastectomia, percebe-se que no 

momento da busca pelo entendimento do que estava acontecendo os companheiros 

se depararam com discursos e percepções equivocadas e desagradáveis, oriundos 

do estigma criado pela sociedade, observados nas falas a seguir:  

 

Só o nome de câncer assusta... tem um tabu muito grande a doença, as 
vezes eu ficava até assim porque ela não recebia muitas visitas, e ela é 
uma pessoa de muita amizade, mas depois eu compreendi que as pessoas 
as vezes têm medo de visitar, achando que vai causar algum 
constrangimento. (C6) 
 
Nunca nós tínhamos convivido com esse tipo de doença, e o povo dizia que 
é uma doença, é a doença mal, não sei o quê, aquelas conversas todas né? 
Mas foi fazendo as consultas, os exames, tudo, e fomos entendendo mais 
da doença. (C7) 
 
O povo diz que é uma doença triste, que não tem escapatória. Aí a gente foi 
olhando na televisão, na internet [...] (C8) 
 

 Apesar das informações disponíveis, veiculadas pela mídia, por campanhas 

de conscientização sobre os diversos tipos de cânceres, onde o câncer de mama se 

destaca por ter anualmente um mês específico de campanha, a sociedade ainda 

atribui a esse o estigma de morte, de doença incurável, possuindo uma conotação 

de terminalidade que causa constrangimento e preconceito (SILVA; MARINHO, 

2013). 

É possível observar no discurso de C6 que sua companheira é uma pessoa 

que tem muitos amigos, porém não recebia muitas visitas após a descoberta da 

doença e da mastectomia. Assim, o entrevistado ressalta que o estigma da doença 

faz com que as pessoas tenham medo de visitar a paciente, achando que podem 

incomodar ou causar constrangimentos aos envolvidos. Sobre isto Rodrigues, 

Ferreira e Caliri (2013) afirmam em seu estudo, que as pessoas não sabem como 

reagir diante da doença e do doente, e preferem se afastar. Os comentários 

indevidos e as associações negativas acontecem por não estarem preparadas.  

Percebe-se também nas falas de C7 e C8 a impressão que os companheiros 

obtiveram a partir das informações que as pessoas davam sobre o câncer, de ser 

uma “doença mal”, que não tem escapatória. Porém, sabe-se que as chances de 

cura para o câncer de mama chegam até 90% dos casos, quando detectados na 

fase inicial, quanto mais cedo for realizado o diagnóstico melhor o resultado (INCA, 

2015).  
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É possível verificar através disto que por se tratar de uma nova situação 

vivenciada pelos companheiros, visto que os três entrevistados citados 

anteriormente vivenciavam o câncer de mama e a mastectomia pela primeira vez, as 

informações fornecidas a eles passaram a ter um forte significado, tornando-se 

verdades absolutas e por serem negativas, baseadas no estigma da doença para a 

sociedade, trouxeram reações desagradáveis aos envolvidos. Por outro lado, 

observa-se que um deles, C7, possui apenas o Ensino Fundamental Completo, 

tendo os demais cursado o Ensino Médio, podendo inferir que as informações a 

respeito do estigma do câncer não deveriam ter tanto significado, visto que estes 

tiveram a oportunidade de acesso a algumas dessas informações.  

No que diz respeito à mastectomia, as mamas são vistas pela sociedade 

como símbolo de identificação da mulher, portanto quando se pensa na imagem da 

mulher mastectomizada os preconceitos vêm à tona, passando a doença a significar 

uma interferência em sua estrutura corporal. Em decorrência a esse aspecto cultural 

da sociedade sobre o câncer de mama e a mastectomia vê-se o isolamento da 

mulher como uma das principais reações devido aos padrões de beleza impostos 

pela sociedade. Isto gera empecilhos na inserção dos envolvidos no processo de 

adoecimento no convívio social, pela dificuldade em lidar com a situação de doença 

ameaçadora à vida e seu tratamento (BANDEIRA et al., 2011). 

Outra subcategoria de destaque para os companheiros de mulheres 

submetidas à mastectomia se deu a partir do conhecimento sobre o tratamento e 

suas consequências.  

 

Conhecendo o tratamento e suas consequências 

 

O INCA (2016) considera como modalidades de tratamento para o câncer de 

mama, o local e o sistêmico, o primeiro trata-se da cirurgia e radioterapia, além de 

reconstrução mamária, e o segundo a quimioterapia, hormonioterapia e terapia 

biológica. Dentre esses tem-se como os mais citados pelos entrevistados nos 

discursos a quimioterapia, radioterapia e a mastectomia, objeto principal do presente 

estudo.  

É possível perceber que as referências feitas ao tratamento nos discursos 

foram, em sua maioria, sobre a agressividade e consequências negativas que ele 
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causou à mulher, logo afetando a forma de entendimento e adaptação do 

companheiro. 

 

O tratamento de quimioterapia que é bem longo e o remédio que se aplica 
realmente é bem forte, mexe com o corpo da pessoa todinho[...]ela não 
voltou para as atividades normais do dia a dia dela porque tinha uma certa 
precaução. Como eu disse, o tratamento realmente mexe muito com a 
pessoa, cai as defesas naturais do corpo da pessoa, ela tinha esses 
cuidados para não abusar também da situação que estava. (C1) 

 
[...] devido o transtorno que ela passou (cirurgia) ela teve alguns problemas. 
Eu saía para trabalhar e voltava do meio do caminho, porque quando 
acontecia um problema ela ligava para mim. E várias vezes aconteceu de 
eu sair daqui e retornar[...] (C2) 
 
Começamos a luta, quimioterapia[...]aí da primeira já começou a perda do 
cabelo dela, começou a cair[...] (C6) 
 
Ela já tinha sofrido perda de cabelo, ela já tinha sofrido danos à sua 
aparência, enfrentamos uma quimioterapia de meses, de quase um ano, 
porque ela tomou todas as aplicações necessárias, ela tomou 16 
aplicações, essas aplicações eram demoradas. (C12) 
 

Nos discursos vê-se que a afirmação de ser um tratamento forte, que altera 

o equilíbrio corporal se destacou, assim como as consequências acarretadas por 

ele, baixa imunidade, queda de cabelo, mudança na rotina e alterações na aparência 

da mulher.  

Sobre a quimioterapia Pisoni (2012) diz ser o tratamento mais utilizado, esse 

corresponde a várias drogas que atuam no metabolismo celular atingindo as células 

anormais. Porém, atinge também as células sadias do paciente, ocasionando várias 

reações adversas como, alopecia, fadiga, perda de peso, vômitos, entre outros, 

sendo responsável por causar desconforto, sofrimento e estresse aos envolvidos no 

processo. Esses efeitos e sua intensidade são variáveis de paciente para paciente, a 

depender do tipo e quantidade das drogas utilizadas.  

A exemplo da alopecia, perda de cabelo, este é um dos efeitos colaterais 

que traz maior sofrimento à imagem da mulher, às vezes mais que a retirada da 

mama, pois é visível e corresponde ao diferente, não belo, já que culturalmente as 

mulheres em nossa sociedade exibem cabelos longos e bonitos, despertando o 

sentimento de compaixão e dificultando a aceitação por parte da própria mulher e 

dos que estão ao seu redor (PEREIRA; ROSENHEIN, 2006). Desta forma o cônjuge 

acaba sendo uma das principais fontes de apoio, devendo participar ativamente 

desses enfretamentos, apoiando, fortalecendo e encorajando a mulher. 
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Durante o tratamento, foi citado por C1 e C2 a necessidade de mudanças e 

adaptações na rotina do casal, C1 relatou que a companheira não retornou de 

imediato às atividades diárias devido ao tratamento, enquanto C2 disse ter sido 

necessário a mudança em sua rotina, dando o exemplo que por diversas vezes 

precisou sair em horário de trabalho para auxiliar sua esposa.  

Sobre isso Mistura, Carvalho e Santos (2011) relatam em estudo que o 

tratamento limita as mulheres para realização dos afazeres domésticos assim como 

para algumas atividades físicas, isto ocasionado pelo edema do braço após a 

mastectomia, dessa forma, o homem também sofre mudanças repentinas na sua 

rotina de vida, sendo necessário realizar as atividades domésticas, cuidar dos filhos, 

além de ser, muitas vezes o principal cuidador de sua companheira. Essas 

mudanças geram ao homem um conflito de papéis, quando se leva em consideração 

o que a sociedade impõe, pois estes passam a abrir mão ou reduzir a frequência de 

suas atividades diárias para realizar as atividades antes atribuídas a mulher, e o 

cuidado a essa.   

Nessa subcategoria outro tratamento citado foi a radioterapia, responsável 

por destruir células tumorais a partir de feixes de radiações ionizantes controlados e 

direcionados, esses bloqueiam a divisão celular ou provocam a destruição do tumor. 

Durante o planejamento desse tratamento o profissional médico delimitará, através 

de exames de imagem, a área a ser tratada. No momento da aplicação a pele da 

paciente é marcada para que a radiação atinja somente aquela região em destaque 

(GUIA PRÁTICO PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS, 2011). 

Por ser aplicado em uma área específica e bem delimitada seus efeitos 

tóxicos são também limitados a uma área específica, a exemplo de leves 

queimaduras na pele, inflamações das mucosas, queda de pelos ou cabelos na área 

irradiada. Esses efeitos são denominados de radiodermites, e para minimizá-los a 

equipe de enfermagem é orientada a fornecer algumas orientações aos pacientes 

em tratamento radioterápico como a importância de hidratação oral, uso de 

hidratantes à base de Aloe Vera, uso de roupas leves, evitar exposição solar, manter 

unhas limpas e aparadas, entre outras (INCA, 2008). Corroborando com os estudos 

citados tem-se alguns trechos das entrevistas:  

 

Logo em seguida ela entrou com o tratamento quimioterápico e 
radioterápico. O quimioterápico como é bastante conhecido, provoca 
bastante sequela psicológica, né? [...] o tratamento radioterápico, que hoje 
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está bem mais evoluído, mas na época não estava, foi muito danoso para o 
coração dela, então ela desenvolveu coração crescido, ela está com o 
ventrículo esquerdo crescido. E isso foi uma sequela terrível desse 
tratamento. (C5) 
 
Começou as quimioterapias e radioterapias, eu não quero nem me lembrar, 
porque foi tanto sofrimento dela... ela sofreu um bocado com as aplicações. 
Era muita coisa, ela sentia dor, eu não sei nem dizer, o cabelo dela caiu. 
(C8) 

 
Fez radioterapia, fez a quimioterapia... quando ela foi fazer a radioterapia 
queimou por dentro do seio, e quando ela fez a cirurgia a cicatriz começou a 
abrir [...] tinha sido queimado, a pele estava abrindo, não estava 
aguentando [...] a medicação era tão forte que não deixava sarar a ferida, 
então ela teve que parar a quimioterapia para cuidar da ferida. Foi quando 
passou para o fígado, porque ela teve que parar a quimioterapia para tratar 
a ferida. (C10) 

 

De acordo com Lima et al. (2012), o tratamento contra o câncer vivenciado 

pela paciente, sua família e companheiro é incerto, doloroso, prolongado, deixando 

marcas no corpo, e atemorizando a família.  

No que diz respeito ao conhecimento dos companheiros sobre esse aspecto 

vê-se que eles apontaram o tratamento como agressivo, forte, além de causador de 

graves consequências às suas companheiras, como doenças adquiridas e 

metástases do câncer. No discurso de C8 é possível observar o impacto do 

tratamento para o companheiro, quando este diz não querer lembrar daquele 

momento de dor e sofrimento para a sua esposa, assim também pode-se ver nos 

discursos de C5 e C10, relatando que elas sofreram graves consequências a partir 

do tratamento da radioterapia. 

Percebe-se nas falas dos companheiros que as consequências sofridas 

pelas esposas foram terríveis, e no caso de C10 possível de ser evitada com as 

orientações citadas acima, vê-se então a necessidade de a equipe de enfermagem 

estar atenta aos efeitos adversos relacionados ao tratamento, para que dessa forma 

as providencias sejam tomadas a fim de sanar ou minimizar as reações, tornando o 

processo menos doloroso e traumático.  

Assim também acontece com a mastectomia, a modalidade de tratamento 

mais agressiva quando se trata da mutilação e da imagem corporal da mulher. A 

maioria das mulheres é submetida a este tratamento, ele interfere no aspecto 

emocional e social, pois resulta na mutilação de uma região do corpo da mulher 

muito valorizada e ressaltada (SILVA et al., 2010).  
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No presente estudo o olhar do homem sobre a mastectomia é o ponto 

principal. Sobre o procedimento têm-se os seguintes trechos das entrevistas: 

 
A retirada da mama para mim foi natural... isso aí é o que menos importa, o 
que eu queria era realmente a vida dela. (C5) 

 
Devido a mastectomia não teve nenhum problema não... para mim ela é a 
mesma pessoa, não mudou nada não... sem a mama e sem cabelo 
também, toda inchada devido a medicação... estou vendo do mesmo jeito 
quando a gente se conheceu... então nunca teve problema não. (C10) 

 
A mutilação para mim é o de menos, o de menos, a minha convivência 
conjugal com ela não passa só pelo aspecto físico dela... a relação não é 
uma questão meramente física... eu me comporto mentalmente, 
psicologicamente, fisicamente, como no mesmo dia que ela fez, para mim 
não mudou nada, porque o importante para mim era que ela continuasse na 
minha vida sempre, sempre, da mesma forma, como ela continuou. (C12) 

 

Foi relatado pelos entrevistados a tranquilidade com que enfrentaram a 

mastectomia de suas esposas. Estes afirmaram que as mudanças corporais pelas 

quais as companheiras passaram não afetou o sentimento e relacionamento vivido 

pelo casal, mesmo sendo uma situação nova, visto que nenhum deles havia 

vivenciado a mastectomia anteriormente. As relações de amor, companheirismo, 

durante o tempo de relacionamento que os casais têm se sobrepuseram à imagem 

corporal, as preocupações estavam mais voltadas à sobrevivência da mulher que ao 

aspecto físico. 

A esse respeito Salles et al. (2012), trazem que os homens valorizam mais a 

recuperação de sua companheira do que o aspecto físico, reconhecem as 

dificuldades e consequências do procedimento mas reagem à falta da mama de 

modo positivo, através do restabelecimento da saúde. Não mudam, 

sentimentalmente, diante de suas companheiras submetidas à mastectomia, 

valorizam a cura, a reabilitação. Pode-se relacionar a esse fato o tempo de 

convivência dos casais, onde encontra-se C5 e C12 com mais de 30 anos de 

convivência e C10 com 18 anos, deixando esse aspecto se sobrepor às dificuldades 

e consequências da doença e do tratamento. 

A partir das entrevistas realizadas pode-se inferir sobre esse assunto que a 

tranquilidade com que os homens encaram o fato de suas esposas estarem sem a 

mama pode estar relacionada a necessidade de mostrarem-se fortes, inabaláveis, 

pois são tidos como responsáveis pela manutenção da casa, da família. Concorda 

assim Santana (2010) quando relata que os homens constantemente se cobram em 
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suas relações familiares, pois são vistos pela sociedade como detentores do poder, 

autoridade e força, não podendo se desestruturarem com os problemas relacionados 

à conjuntura familiar.  

Diferente do discutido quanto a reação de tranquilidade dos homens, as 

mulheres tendem a se preocupar e se incomodar com a sua imagem corporal 

alterada, assim como citado pelos entrevistados.  

 

Uma vez ela perguntou a mim de frente para o espelho se eu ainda queria 
namorar com ela... ela cogitou até separação, no início. (C10) 
 
Ela tinha um pouco de vergonha...dizia por diversas vezes para a gente se 
separar e eu encontrar uma mulher perfeita, e eu dizia pra ela que minha 
mulher perfeita era ela. (C11) 

 

As falas de C10 e C11 abordaram a insegurança e preocupação da mulher 

diante de seus companheiros. É possível perceber as dúvidas que as mulheres 

tiveram sobre a percepção e compreensão de seus companheiros, mesmo diante 

das falas de que para eles, apesar da mastectomia, nada havia sido alterado. Sobre 

isso Gasparelo et al (2010) trazem como motivos para a insegurança e preocupação 

das mulheres o medo de seus companheiros não se sentirem mais atraídos por elas 

e de serem rejeitadas, e o constrangimento nos momentos de nudez devido ao 

incômodo em mostrar o local da cirurgia.  

As preocupações da mulher, diferente dos homens, remetem à sua 

autoimagem, comprometendo a relação conjugal e sua sexualidade. Porém a 

maioria dos casais apresenta um bom relacionamento, relatando por vezes melhoras 

na qualidade deste (RAMOS; PATRÃO, 2005).  

Durante as entrevistas obtiveram-se alguns fragmentos a respeito de 

mudanças no relacionamento assim como referido pelos autores citados no 

parágrafo anterior. 

  

Nossa convivência depois da cirurgia dela melhorou mais ainda, foi o que 
nos aproximou mais do que a gente já era próximo. Ficamos nos 
conhecendo melhor, a gente ficou se descobrindo, porque a gente começou 
a conversar mais, e melhorou bastante. Melhorou o nosso relacionamento. 
(C2) 
 
Após a cirurgia o relacionamento se tornou mais difícil né? Porque a pessoa 
passar por uma situação dessa, de perder uma parte do seu corpo, não é 
muito fácil não, é muito difícil. (C3) 
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Observa-se que os fragmentos abordam alterações no relacionamento dos 

casais. Entre a maioria dos entrevistados a melhora no relacionamento e a não 

alteração desse estiveram presentes, assim como dito por C2, apenas C3 relatou a 

dificuldade no relacionamento após a mastectomia. Pode-se perceber através da 

caracterização dos entrevistados que C2 possui grau de escolaridade maior, Ensino 

Médio completo, assim como o tempo de convivência com sua esposa é de 34 anos, 

o dobro do tempo de C3 que possui apenas Ensino Fundamental completo e 15 

anos de convivência com sua esposa, ambos nunca tinham convivido com casos de 

câncer de mama e de mastectomia.  

Levando em consideração as características dos entrevistados pode-se 

inferir que as diferentes reações de C2 e C3 dizem respeito à maturidade conjugal, 

tempo de convivência com a esposa e ao grau de escolaridade de cada um, visto 

que quanto maior o esclarecimento e informações sobre a situação melhor 

vivenciada esta será. Sobre este aspecto Ramos e Patrão (2005) afirmam que na 

maioria dos casos a doença oncológica ocasiona um fortalecimento na relação 

conjugal no que se refere à intimidade, comunicação, mas quando se trata do câncer 

de mama a relação com o companheiro é afetada pela alteração na autoimagem da 

mulher.   

Por outro lado, é visto que um dos aspectos que influencia na reação do 

casal diante do ocorrido é um casamento bem estruturado, com maturidades de 

ambos, ou um casamento frágil, em que falte a compreensão, cumplicidade, pois 

este aspecto interfere na saúde e na sobrevida, servindo de apoio à mulher (SILVA 

et al., 2010). 

A partir disso é possível observar na caracterização dos entrevistados que a 

maioria dos homens tem mais de 40 anos de idade e mais de 30 anos de 

convivência com sua companheira. Esse fato, diante das literaturas citadas, permite 

a inferência de que a maturidade dos homens e dos casais é ponto favorável para o 

enfretamento e aceitação da situação, levando a reflexão de que se as relações 

fossem recentes, e os casais mais jovens poderiam ter maior dificuldade na 

elaboração das notícias e consequências do tratamento. 

Para Taddeo et al. (2012) as informações obtidas através da equipe de 

saúde, de pesquisas próprias e de pessoas próximas também contribuíram para 

uma melhor reação dos companheiros. O fato de estarem bem informados, cientes 

dos acontecimentos, e envolvidos no processo os fez serem capazes de assumir 
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decisões acerca do momento pelo qual estavam passando, sendo empoderados e 

responsabilizados, assumindo assim maior controle sobre os fatores pessoais, 

socioeconômicos e ambientais que os afetam. 

De modo geral, vê-se que os companheiros de mulheres submetidas à 

mastectomia vivenciaram o processo do conhecimento do câncer e do procedimento 

buscando compreender o que se passava com suas companheiras, para terem um 

maior empoderamento e uma melhor adaptação e apoio para o momento. Em 

contribuição a essa busca por parte do companheiro é necessário haver um cuidado 

direcionado a eles, incluindo-os no processo juntamente com suas esposas, para 

que suas necessidades psicossociais sejam supridas.   

 

5.2.2 Sentimentos diante da companheira submetida à mastectomia  

 

Esta categoria aborda os sentimentos relatados pelos companheiros diante 

da mastectomia de suas esposas, durante os relatos os que mais se sobressaíram 

foram o medo, a esperança e a aceitação. Desta forma emergiram três 

subcategorias: sentindo medo; vivenciando a esperança; e aceitando a condição da 

mulher mastectomizada. 

 

Sentindo medo 

 

Para Ribeiro (2006) os sentimentos são informações que se apresentam em 

diferentes situações, todos os seres humanos são dotados de sentimentos e estes 

diferem entre si. Nas falas dos entrevistados o medo esteve presente quando 

relacionado ao impacto da notícia, a morte da companheira, e a possíveis mudanças 

no relacionamento. 

O medo é um sentimento gerador de um estado de alerta, geralmente pelo 

fato do indivíduo se sentir ameaçado tanto fisicamente como psicologicamente. As 

pessoas o expressam durante toda a vida, principalmente diante de situações 

ameaçadoras e desconhecidas. Esse aspecto citado por Lima et al. (2012), pode ser 

aplicado à população deste estudo, pois dos doze entrevistados apenas um havia 

vivenciado a mastectomia antes de acontecer com sua companheira, ou seja, a 

situação era nova e desconhecida para a maioria deles. 
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Sobre o impacto da notícia, um dos fatos em que o medo esteve 

relacionado, Barbosa (2007) afirma que causa um abalo físico e psicológico em 

qualquer ser humano. Pode-se perceber nas falas dos entrevistados que as reações 

foram de temor e dificuldade. 

 

[...] o início foi muito terrível [...] isso nos causou um desarranjo familiar, 
emocional intenso [...] (C5) 
 
Foi muito difícil, logo quando descobriu, foi muito difícil. Porque nunca nós 
tínhamos convivido com esse tipo de doença. (C7) 
 
No dia que eu soube foi muito marcante [...] Já cheguei em casa em 
prantos, passei 10 dias sem comer, sem beber, sem sair da rede [...] (C8) 

 

De acordo com os discursos os entrevistados relataram suas reações no 

momento da notícia do diagnóstico e da necessidade de realização da cirurgia, 

falaram sobre as mudanças emocionais e familiares, a dificuldade diante do novo e o 

medo do que está por vir, afirmaram que a confirmação do diagnóstico é uma fase 

difícil, terrível. Ao relatarem esse fato muitos companheiros se mostraram bastante 

emocionados e incapazes de conter o choro, indicando fragilidade emocional e 

afirmando a necessidade de apoio, confirmando a importância de incluí-los no plano 

de cuidados dos profissionais de saúde. 

Nesse sentido Visoná, Prevedello e Souza (2012) em estudo relatam que a 

notícia do diagnóstico de câncer e da necessidade de cirurgia gera alterações na 

estrutura familiar e desequilíbrio emocional aos envolvidos, principalmente pelo 

estigma relacionado a doença que acarreta o medo. Assim, se faz necessário uma 

reorganização na estrutura familiar a fim de atender as necessidades de todos. 

Ainda sobre o medo os discursos a seguir, de C4 e C7, evidenciaram que o 

medo está relacionado à perda da companheira. Sobre isso Silva et al. (2010) 

trazem que o temor da morte envolve diferentes situações, o medo de ficar só, 

relacionado a insegurança nas realizações das atividades do lar e cuidado dos 

filhos. Acrescentam ainda a existência do medo de suspender os planos futuros, 

sejam eles de caráter conjugal, algo idealizado com sua esposa, sejam eles planos 

individuais, como de carreira profissional, e o medo de afastar-se de quem se ama, 

colocando um fim em tudo que foi sonhado, idealizado e construído durante a vida 

conjugal. 
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A gente havia perdido nossa comadre há uns dois anos, aí o medo foi 
exatamente que acontecesse com minha esposa o que aconteceu com ela. 
(C4) 
 
Eu não dormia de noite, com medo, olhava se ela ainda estava respirando, 
porque eu tinha muito medo de perde-la. (C7) 
 
Todos os medos que envolvem o problema nós tivemos que enfrentar [...] 
tivemos notícias de casais que não conseguiram superar isso, que de 
alguma forma perderam seu relacionamento. E eu tinha esse temor, por 
mim e por ela. (C12) 

 

Sobre esse assunto Taverna e Souza (2014), relatam que a morte, apesar 

de ser algo natural pela qual todos passarão, sempre foi motivo de temor, é um 

assunto impactante e profundo, que causa intranquilidade e desconforto, pois é visto 

como o ponto final da vida biológica, como ausência eterna da pessoa que morreu. 

Ainda sobre a morte Kubler-Ross (2008) afirma que para o inconsciente humano é 

difícil imaginar um fim para a vida na terra, e quando existe esse fim é sempre 

atribuído a intervenções do mal, que o homem não é capaz de controlar. 

Os companheiros que vivenciaram este momento com suas esposas 

conviveram com o medo constantemente, não apenas da perda concreta, mas 

também das mudanças repentinas e das consequências que a situação pode gerar à 

relação conjugal. Exatamente sobre o assunto C12 relatou o medo das mudanças 

em seu relacionamento, visto que houve conhecimento de casais que se separaram, 

que não souberam lidar com a mastectomia. Corroborando com isto Silva e Marinho 

(2013) afirmam que por consequência do câncer de mama e da mastectomia muitos 

relacionamentos se desfazem, pois falta diálogo entre o casal. Os relacionamentos 

considerados frágeis antes da doença podem se fortalecer desde que saibam 

compartilhar as dificuldades.  

De acordo com Ferreira et al. (2011) em seu estudo relatam que para o 

homem a retirada da mama da companheira não interfere no relacionamento 

conjugal, porém para as mulheres existe uma reação negativa de insegurança e 

vergonha diante do companheiro, podendo repercutir no relacionamento do casal. 

Para isso é necessário que haja comunicação e esclarecimentos de um para com o 

outro, evitando mal-entendidos que possam interferir na relação. 

Como forma de passar segurança à companheira os entrevistados relataram 

a necessidade de se mostrarem fortes, não atingidos emocionalmente. Isto pode ser 

visto no discurso de C7, quando este diz não dormir durante a noite para observar 

se sua esposa ainda estava respirando, e que sofria por dentro, mas por fora 
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precisava animar a esposa. O medo nesse caso só poderia ser expressado no 

momento em que a esposa não percebesse, assim também pode-se ver em outras 

falas. 

 

[...] eu aceitei desde o início. Porque alguém tem que ser forte nessa hora. 
(C5) 
 
[...] eu cheguei para os filhos, contei, e disse a eles que não era bom a 
gente demonstrar desespero. (C6) 
 
[...] eu sofria, mas sofria por dentro, por fora eu estava muito alegre, 
animando ela. (C7) 
 

Em estudo realizado por Salles et al. (2012) foi visto que os companheiros 

sentem a necessidade de se mostrarem fortes diante da situação, com o objetivo de 

auxiliar e sustentar suas companheiras e familiares, não demonstrando assim seus 

sentimentos. Desta forma pode-se perceber que mais uma vez as questões de 

gênero estão presentes nas reações dos companheiros, sendo necessária a 

omissão de seus sentimentos e desconfortos para então passarem-se por sujeitos 

inatingidos e detentores do controle emocional.  

Apesar do medo ser um sentimento frequente e presente na vivência dos 

entrevistados vê-se, na próxima subcategoria, que a esperança surge como 

antagonista no processo, buscando tornar o homem mais leve e ao mesmo tempo 

com as forças renovadas para enfrentar as adversidades. 

    

Mantendo a esperança 

 

Esperança é um sentimento de possibilidade da realização de algo que é 

desejado, é a sensação de que tudo tem um sentido que compense a situação, é a 

impressão de que o que está sendo vivenciado não passa de um pesadelo 

(KUBLER-ROSS, 2008). Nos depoimentos analisados foi possível perceber que para 

os participantes desta pesquisa essa esperança está fortemente relacionada à fé 

espiritual, como relataram os entrevistados, que em sua totalidade são cristãos, 

católicos e evangélicos: 

 

Ela disse a mim que o exame não tinha dado normal, mas eu sabia que o 
Deus que ela confia não ia dar um fardo a ela que ela não pudesse carregar 
se não fosse da vontade d´Ele... foi uma luta muito grande, muito difícil, mas 
sempre na mão do Senhor Jesus, que é o dono da vida. (C6) 
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A mulher que Deus me deu, eu sabia que ele não ia tirar, de uma hora para 
outra ele não ia tirar. (C7) 
 
Eu aprendi que foi um propósito de Deus, que eu tinha que passar por isso, 
que eu tinha que conviver com ela. (C11) 

 

Sobre esse aspecto Tavares e Trad (2010) afirmam que a fé fortalece e 

conforta através da esperança, promovendo ao indivíduo sensação de segurança 

diante da situação vivenciada. Em nossa sociedade é muito comum o apego à 

religião em momentos difíceis, dessa forma quando os companheiros se veem 

diante da mastectomia de suas esposas buscam a confiança e credibilidade em 

Deus como forma de enfrentar o processo e diminuir a problemática vivida (SALLES 

et al., 2012). 

Pode-se observar nos discursos de C6 e C7 que essa confiança e 

esperança posta em Deus corrobora com o que foi dito pelo autor acima citado, os 

sujeitos ao relatarem a situação difícil pela qual estavam passando afirmaram que 

através da fé e da confiança em Deus a situação seria superada e suas esposas se 

recuperariam.  

Para muitos que utilizam da fé como forma de esperança, segundo Guerrero 

et al. (2010), a doença possui um objetivo maior que o sofrimento, ela é vista como 

um dever, algo que tem que ser vivenciado por ordem e vontade de um ser superior, 

assim como podemos ver no discurso de C11. 

A partir disso vê-se a fé espiritual como forma de enfretamento diante da 

doença, pois através dela os companheiros conseguem estabelecer significados e 

respostas ao processo, reduzindo o estresse e sofrimento e alimentando a 

esperança capaz de confortar e acalmar.  

 

Aceitando a condição da mulher submetida à mastectomia 

 

O processo de aceitação é definido por Kubler-Ross (2008) como sendo a 

fase na qual o indivíduo consegue enxergar a realidade como ela é, estando pronto 

para enfrentar a perda, ou a situação pela qual está passando. Para isso é 

necessário que o indivíduo tenha recebido algum apoio. 
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Diante dos discursos dos entrevistados obteve-se a aceitação de duas 

formas mais prevalentes, por meio da fé e da reconstrução da mama através da 

colocação da prótese de silicone, como é possível perceber nas falas seguintes. 

 

A religiosidade em si, em uma visão ampla, ajuda a pessoa, com certeza 
ajuda, e nós temos essa fé e a fé também foi algo importante para aceitação 
minha e dela. (C12) 

 
Não vi muita diferença não, a cirurgia foi muito bem feita, e a prótese você 
nem percebe que é uma prótese. Vi tudo como se fosse normal, como se 
nada tivesse acontecido. (C1) 
 
Ela conseguiu fazer a mastectomia e a cirurgia reparadora no mesmo 
momento, o que também contribuiu, acho, para a maior aceitação. (C12) 
 

No primeiro discurso de C12 mais uma vez a fé aparece como propiciadora 

de conforto aos companheiros, ela é uma das principais alternativas para amenizar a 

situação. Sobre isso Tavares e Trad, (2010) afirmam que o suporte espiritual 

também tem relação com a aceitação da doença, pois permitem a associação à 

adequação e merecimento para desenvolver a doença. É como se através da fé as 

pessoas aceitassem a condição por entenderem que é propósito de Deus, que, por 

algum motivo divino, precisavam passar pela situação. 

Outra motivação relatada pelos companheiros relacionada à aceitação é a 

reconstrução da mama através da colocação da prótese de silicone. Na maioria dos 

relatos assim como de C1 e C12, os companheiros referiram que não observaram 

grandes diferenças na imagem corporal da mulher após a mastectomia pelo fato da 

colocação da prótese, referindo que esta não tem diferença para a mama natural. 

A reconstrução da mama é uma técnica cirúrgica que tem como objetivo 

restaurar a mama, levando em consideração a forma, aparência, e tamanho após a 

mastectomia. É um procedimento, na maioria das vezes, gratificante para a mulher 

que perdeu sua mama, podendo contribuir para o aumento da autoestima, 

autoconfiança e qualidade de vida. Essa cirurgia pode ser realizada no mesmo ato 

cirúrgico para o tratamento no câncer ou em momento posterior, isso será definido a 

partir de avaliação médica (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA, 

2016). 

Estudos como os de Martins, Farias e Silva (2016) e Santos e Vieira (2011) 

relatam que a prótese é vista como um complemento no lugar que estava a mama, 

mas que para as mulheres não tem semelhança com as condições fisiológicas, 
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diferindo quanto ao peso, tamanho, não sendo assim reconhecida pela mulher como 

parte do seu corpo. 

A partir disso pode-se inferir que os mecanismos utilizados para aceitação 

diferem entre os indivíduos, nesse caso, podendo ocasionar dificuldades no 

relacionamento pois a mulher tem a probabilidade de sentir-se com a autoimagem 

prejudicada e evitar seu companheiro, que por sua vez encara a situação com 

tranquilidade. Além disso, quando se trata da categoria discorrida, vê-se a 

importância de conhecer os sentimentos dos companheiros diante de suas mulheres 

submetidas à mastectomia, visto que esses vivenciam momentos de estresse, 

tristeza, medo, e na maioria das vezes esses sentimentos são postos em segundo 

plano para dar suporte à mulher. 

O fato dos homens não externarem seus reais sentimentos, muitas vezes 

por falta de um momento de desabafo, afeta a saúde mental destes, que nem 

sempre têm uma estrutura adequada para passar por essa situação sozinhos. Vê-

se, mais uma vez, a necessidade que se tem de trabalhar com esse companheiro 

sobre a convivência com seus sentimentos, buscando uma boa comunicação, afim 

de suprir as necessidades apresentadas por eles. 

 

5.2.3 Apoio à mulher nos momentos difíceis 

 

A categoria a seguir aborda as formas de apoio utilizadas pelos 

companheiros para com suas esposas durante os momentos difíceis, emergindo 

assim, a partir da análise das falas, duas subcategorias: recebendo informações 

sobre o câncer de mama e a mastectomia; e fornecendo apoio social. 

 

Recebendo informações sobre o câncer de mama e a mastectomia 

 

A partir das falas dos entrevistados percebe-se que diante do desconhecido 

a busca por informações é comum e tida como estratégia de enfrentamento. 

 

Fomos ao hospital, tivemos contato com o médico [...] deixou a gente muito 

à vontade, conversando, explicando como era a situação [...] Explicou, 

desenhando até no papel, que a gente não entendia de nada. (C6) 

Eu procurei informações, procurei me informar o máximo possível, com 

imagens de mulheres que já tinham enfrentado esse problema, com ajuda 
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de amigos que já haviam passado e inclusive novos amigos que fizemos lá 

na clínica, com a médica dela. (C12) 

 

De acordo com os discursos de C6 e C12 observa-se que os companheiros 

sentiram necessidade de conhecer e compreender o processo pelo qual sua esposa 

está passando. Essas informações geralmente foram oriundas da equipe de saúde, 

de pessoas que já vivenciaram a situação e de buscas pela internet e redes sociais. 

Para Albuquerque e Araújo (2011), a equipe médica deve fornecer 

informações adequadas sobre diagnóstico, riscos, benefícios e alternativas de 

tratamento, ofertando aos pacientes e familiares condições necessárias e suficientes 

para as tomadas de decisões. A equipe de saúde é vista como fonte de segurança, 

pois as informações fornecidas sanam momentos de dúvidas e são essenciais para 

a reorganização da rotina tanto das pacientes como de seus companheiros.  

Conforme citado pelos entrevistados a internet também foi utilizada como 

fonte de informação para esses casos. Segundo Moretti, Oliveira e Silva (2012) a 

internet dispõe de diversas fontes informativas, de vários assuntos, fazendo com que 

seja um instrumento de grande divulgação e de variadas buscas, dentre as mais 

acessadas está a área da saúde, os usuários buscam desde resultados de exames 

até opções de tratamentos. 

Dessa forma ela tem proporcionado a ampla divulgação de informações 

científicas entre profissionais da saúde por meio de periódicos e materiais didáticos 

disponíveis, esses benefícios podem ser utilizados pelo público leigo, pois qualquer 

pessoa que tenha acesso à rede pode encontrar orientações sobre prevenção, 

tratamento e diagnóstico, complementando ao usuário as informações fornecidas 

pelos profissionais (MALAFAIA; CASTRO; RODRIGUES, 2011). Mesmo com o 

benefício das inúmeras informações e de fácil acesso, os autores ainda alertam que 

“informações incompletas, incorretas e sem fundamentação científica ainda 

continuam sendo disponibilizadas”. 

Sobre a busca por informações e esclarecimentos das dúvidas o INCA 

(2008) traz que essas quando surgem não devem ser buscadas através de materiais 

desconhecidos e de confiança dúbia, mas devem ter como fonte um profissional 

médico ou enfermeiro do serviço. Além disso, refere ser o enfermeiro o profissional 

mais adequado e disponível para apoiar e orientar o paciente e seus familiares.  
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As informações que chegam aos companheiros os fazem interagir melhor 

tanto com suas esposas como com os profissionais de saúde, isso pelo fato de se 

sentirem envolvidos, responsabilizados, empoderados, processo educativo que 

busca capacitar o sujeito para assumir maior controle sobre os fatores pessoais, 

ambientais e socioeconômicos que afetam a saúde (TADDEO et al., 2012).  

Para os entrevistados as informações foram decisivas durante o processo de 

adoecimento da companheira, estas permitiram um melhor entendimento e 

aceitação, servindo de base para as tomadas de decisão e para o próprio apoio que 

eles forneceram às suas esposas.     

 

Fornecendo apoio social 

 

Após obtidas as informações e esclarecimentos necessários, de acordo com 

os discursos, os homens sentiram-se preparados para lidar com suas mulheres 

submetidas à mastectomia e fornecerem o apoio e cuidado necessários a esse 

momento. 

Segundo Boff (1999), o cuidado significa atenção, bom trato e solicitude, é 

uma atitude fundamental aos seres humanos, é mais que um ato singular, é um 

modo de ser, a forma como as pessoas se estruturam e se realizam no mundo com 

os outros. Para o autor o cuidado deve ser visto além das atitudes, estando em 

todas as situações e ações, representando o envolvimento afetivo com o outro. 

A fim de que esse envolvimento se dê de forma completa o cuidado deve ser 

realizado em sua totalidade, e para isso a existência de uma rede social de apoio 

tem uma enorme importância. Apoio social, segundo Norbeck, Lindsey e Carrieri 

(1981), se refere à ajuda material, afetiva e emocional, levando em consideração 

informações e pessoas com quem possa contar nos momentos de dificuldades. 

Pode ser relacionado a um melhor enfrentamento das situações geradoras de 

sofrimento físico ou psicológico. Ainda conceituando apoio social, Pedro, Rocha e 

Nascimento (2008) abordam como sendo uma estratégia para melhorar a qualidade 

de vida das pessoas. 

As redes de apoio social se referem a grupos de pessoas com as quais se 

tenha algum vínculo, elas proporcionam ajuda mútua, compartilhamento de 

informações, e suporte nos momentos difíceis (ANDRADE; VAITSMAN, 2002). 

Estudo demonstra que o suporte das redes de apoio social é fator indispensável 
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durante o processo de diagnóstico e tratamento do câncer, as mulheres e 

companheiros sentem-se acolhidos, proporcionando maior confiança e segurança 

para continuar a jornada (ANDRADE; PANZA; VARGENS, 2011). Observando os 

discursos, para a realidade dos entrevistados tem-se como componentes da rede de 

apoio o próprio cônjuge, a família, e os grupos de amigos. 

 

A gente teve um apoio muito grande da família tanto da parte dela, e da 
minha parte [...] foi ajudando, explicando o que podia acontecer, a gente 
acabava assimilando esse tipo de dicas que eles davam e apoio moral. (C1) 

 
Aumentou muito o laço familiar, o amparo [...] minhas filhas foram tudo. (C4) 
 
[...] a igreja esteve junta orando, recebemos visita da igreja [...] (C6) 
 

 

Assim como percebido nos discursos de C1, C4 e C6, no qual referiram o 

apoio da família e amigos como fonte principal de cuidado. Andrade, Panza e 

Vargens (2011), afirmam que a presença de redes sociais de apoio facilita o 

processo de enfrentamento da doença. Essas redes, geralmente são compostas por 

familiares, amigos, profissionais da saúde, e proporcionam segurança à mulher e 

aos demais envolvidos no processo, como é o caso do companheiro.  

Em estudo realizado, os entrevistados referem que a presença de pessoas 

próximas fornecendo suporte é fundamental ao passarem por uma doença como o 

câncer de mama, a partir de então a doença e suas limitações são encaradas de 

uma melhor forma (ANDRADE; PANZA; VARGENS, 2011). A aceitação diante do 

tratamento e dos desafios da doença é melhor enfrentado quando se tem o apoio 

familiar e de amigos, fornecendo estabilidade nos momentos de decisão. No caso da 

família, se seus membros estiverem bem e unidos proporcionarão uma reabilitação 

adequada, um ambiente favorável e melhores condições de vida para o 

enfrentamento do câncer (BANDEIRA et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2011). 

Outra fonte de apoio citada pelos companheiros foi o fato de eles mesmos 

apoiarem suas mulheres. Tavares e Trad (2010), em estudo realizado obtiveram a 

informação dos cônjuges de que nenhum deles acompanhou a paciente ao médico 

ou durante a realização do tratamento. Contrário a isso tem-se os entrevistados 

desse estudo, que apesar de dez deles estarem trabalhando e a maioria precisar 

cumprir expediente de trabalho, já que apenas três tem seu próprio negócio, 

podendo escolher seus horários de trabalho, todos afirmaram ter participado e 

acompanhado vários momentos da mulher, como é visto nos discursos a seguir. 
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Eu me aproximei mais ainda dela pra tentar ajudar. Fiquei do lado dela, que 

eu achei que era necessário ficar. (C2) 

Se você tem aquele apoio e tem aquela pessoa que você gosta e que diz 

que ama você, e que vai dar uma força e vai cuidar de você é onde você 

tem mais força. (C9) 

Dei todo o apoio, acompanhei o tratamento dela todo, tive essa 
oportunidade [...] eu tive esse privilégio, no meu trabalho eu entrei em 
regime de tele trabalho e consegui todas as aplicações estar junto com ela, 
do início até o final. (C12) 
 

C9 em sua fala abordou a importância do apoio do companheiro à mulher, 

fortalecendo-a ainda mais nesse processo. Queiroz e Souza (2013), afirmam que 

com o apoio do companheiro, a mulher apresenta melhora nas emoções e nos 

relacionamentos, por outro lado, as que não recebem esse apoio estão mais 

vulneráveis ao isolamento e a má adaptação às mudanças de vida. 

O apoio dado pelo cônjuge faz com que o processo saúde-doença seja 

menos traumático, a mulher encontra no marido um ponto de equilíbrio e uma base 

sólida, e muitas vezes a recuperação da mulher fica interligada a forma como o 

marido reage à situação. Dessa forma vê-se a importância do apoio do companheiro 

para a recuperação da mulher (FERREIRA et al., 2011).  

Por fim, o apoio da equipe de saúde aos companheiros e suas esposas 

também é de suma importância para o enfrentamento da doença, conforme discutido 

na subcategoria “recebendo informações sobre o câncer de mama e a mastectomia” 

os companheiros relataram o quanto a equipe de saúde esteve presente prestando o 

cuidado, fornecendo informações, apoiando-os realmente naquele momento, assim 

também pode-se perceber nas falas abaixo.  

 

[...] fomos para a médica, lá ela foi me explicar o que poderia acontecer na 
cirurgia [...] o trabalho do hospital, as pessoas maravilhosas que trabalham 
ali, nos ajudaram bastante. (C6) 
 
[...] a médica dela, excelente, um companheirismo fora do comum [...] (C12) 

 

Nos discursos de C6 e C12 percebeu-se o apoio oferecido pela equipe de 

saúde através de explicações, do companheirismo e acompanhamento aos 

companheiros. Lima et al. (2012), afirma que durante as situações de fragilidade 

vivenciadas pelo grupo familiar, a equipe de saúde tem papel de destaque, pois 

ofertam apoio emocional, esclarecem as dúvidas e diminuem os desconfortos 
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oriundos da doença. Assim também Marques e Okazaki (2012), referem que as 

ações da equipe de enfermagem têm importância fundamental no sentido de 

minimizar conflitos, valorizar as pacientes e seus companheiros através da utilização 

de linguagem acessível, da clareza de informações, e da permissão para que todos 

verbalizem suas necessidades, fazendo com que pacientes e familiares sejam parte 

do processo.  

Desta forma, a partir da aproximação e entendimento dos profissionais para 

com os companheiros estes estarão aptos a auxiliá-los na descoberta da melhor 

forma de superar o estresse, o medo e todo o desconforto gerado pela doença, 

assim cada indivíduo poderá utilizar suas vivências, informações e valores para uma 

melhor adaptação (NASCIMENTO et al., 2011). 

Percebe-se que para os companheiros o apoio nos momentos difíceis está 

relacionado a demonstrações de afeto, conselhos, informações, sugestões, a 

pessoas com quem se pode contar afim de superar as dificuldades. Quando o apoio 

é percebido o estímulo para o enfrentamento das dificuldades é aumentado, isto 

mostra a importância dele. Além disso, permite que os companheiros trabalhem 

suas emoções e sentimentos, melhorando o seu bem-estar e prevenindo doenças 

como a depressão (RODRIGUES; FERREIRA; CALIRI, 2013). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente estudo permitiu compreender a vivência dos companheiros 

diante da mulher submetida à mastectomia, utilizou-se para isso um referencial 

metodológico que possibilitou a busca de respostas para o questionamento inicial da 

pesquisa. 

A utilização da análise de conteúdo na modalidade temática segundo Bardin 

oportunizou, por meio das falas, o surgimento de categorias que foram assim 

denominadas: “Conhecimento do câncer de mama e do procedimento de 

mastectomia da companheira”, “Sentimentos diante da companheira submetida à 

mastectomia” e “Apoio à mulher nos momentos difíceis”. 

Respondendo à questão de pesquisa, obteve-se que os homens vivenciam o 

processo de mastectomia de suas companheiras de forma positiva quando se trata 

do relacionamento conjugal, inserindo-se em um contexto de compreensão da 

doença, desapego ao físico e a imposições sociais, considerando-se como fonte de 

apoio primordial a ela. Porém, as dificuldades relativas ao conhecimento e 

adaptação à situação estão sempre presentes, sendo comum o medo, a 

preocupação, a busca por um melhor entendimento e por apoio para o companheiro. 

Isto se deve pelo fato do estigma que a doença e o tratamento carregam, o 

desconhecimento sobre o que está acontecendo e da reação da mulher diante das 

consequências oriundas do processo.  

Diante das falas constatou-se que os companheiros optaram por vivenciar o 

momento junto com suas esposas, acompanhando, apoiando e sendo apoiados 

através da rede de apoio social. Também referiram ter que ser fortes diante de suas 

mulheres, não demonstrando qualquer sentimento negativo, de tristeza ou 

desespero, para que elas se fortalecessem a partir das reações deles. Foi visto 

ainda que os entrevistados reconheceram como importante e essencial o apoio da 

rede social, composta por familiares, amigos e equipe de saúde, pois contribuíram 

com informações e orientações capazes de esclarecer, confortar e acima de tudo 

empoderar o companheiro para o momento enfrentado. Apesar das situações de 

estresse elevado as relações humanas foram mais valorizadas, colaborando para a 

manutenção do respeito e dos laços familiares. 

As reações encontradas e discutidas através dos discursos podem ser 

relacionadas às características dos entrevistados, referindo-se ao fato de que a 
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maioria deles possui mais de 40 anos de idade, e mais de 30 anos de convivência 

com suas esposas, demonstrando maturidade pessoal e conjugal. Quanto ao grau 

de escolaridade vê-se que grande parte possui Ensino Médio completo, Ensino 

Superior completo ou Pós-Graduação, contribuindo para o acesso a informação e 

compreensão da situação vivenciada.    

O estudo demonstrou o quão desafiador é para o homem estar diante da 

mulher submetida à mastectomia, impulsionando-o a desenvolver diversas formas 

de enfrentamento para a situação, como a busca por informações e o apego a fé 

espiritual, a fim de se fortalecer e então oferecer o suporte necessário à 

companheira. 

As alternativas escolhidas pelos sujeitos da pesquisa como estratégia de 

vivenciar a mastectomia de suas esposas, nem sempre são as mais apropriadas, 

como o fato de inibir as emoções, por isso requerem estratégias que visem o 

cuidado a esses homens de acordo com suas realidades e necessidades. Dessa 

forma, reconhece-se a importância da equipe de saúde, sobretudo a de 

Enfermagem, em considerar as situações vivenciadas pelos homens durante o 

período de tratamento, consequentemente da mastectomia, até a adaptação ao 

processo, tendo-os como alvo do cuidado, pois estes são personagens 

fundamentais para auxiliar no tratamento da mulher.  

Tal medida terá como consequência a minimização dos anseios, 

preocupações, e problemas psicológicos, além do fortalecimento dos companheiros 

no enfrentamento da doença, utilizando-os, assim como instrumento para o cuidado 

da mulher, contribuindo para uma melhor recuperação e adaptação. 

Observa-se que há escassez de estudos que tenham como foco o homem 

companheiro de mulher submetida à mastectomia, sendo mais comum as pesquisas 

envolvendo apenas a mulher ou a família como um todo. Mediante o presente 

estudo espera-se contribuir e impulsionar a produção científica voltada para este 

aspecto, admitindo-se, portanto, a necessidade de novos estudos que embasem o 

cuidado aos companheiros. 

As limitações do estudo podem ser consideradas no que diz respeito a 

dificuldade dos homens em falar sobre o assunto, sendo na maioria das vezes 

sucintos, necessitando que a pesquisadora pedisse para que falassem mais a 

respeito da vivência. Quanto ao estabelecer contatos não houve dificuldade, tanto as 

instituições participantes e as mulheres, através do contato prévio, quanto os 
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companheiros foram muito solícitos e mostraram-se interessados em contribuir para 

o estudo. Sugere-se, a partir disso, a continuidade do estudo afim de contribuir com 

os serviços de saúde, profissionais, pacientes e familiares.     
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 
Campus Universitário – Lagoa Nova – 59078-970 – Departamento de Enfermagem – Natal/RN 

Telefone: (84) 3215-3196 – E-mail: pgenf.rn@gmail.com  
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
Esclarecimentos 

Este é um convite para o senhor participar da pesquisa: “VIVÊNCIAS DO HOMEM 
COMPANHEIRO DIANTE DA MULHER SUBMETIDA À MASTECTOMIA”, que tem como 
pesquisadora responsável a Profª Drª Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho. 

Esta pesquisa pretende compreender a vivência dos companheiros de mulheres submetidas 
à mastectomia. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é a busca pela compreensão do que é vivenciado 
pelos homens que passam pela experiência de terem suas mulheres submetidas à mastectomia, que 
é a cirurgia de retirada total ou parcial da mama, associada ou não à retirada dos gânglios linfáticos 
da axila. Visto que esses podem ter reações variadas diante da situação, necessitando de cuidado 
assim como as mulheres. 

Caso o senhor decida participar, a coleta de informações será realizada por um instrumento 
de coleta de dados, no qual obteremos informações sobre a sua vivência diante da mulher submetida 
à mastectomia e dados sociodemográficos através de marcação em folha de papel e gravação de 
voz, mediante autorização do senhor. 

Durante a realização será submetido à entrevista com previsão de riscos mínimos, ou seja, o 
risco que o senhor corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Pode acontecer um desconforto ao ser entrevistado que será minimizado através de ambiente 
reservado, confortável e seguro que não venha causar medo e vergonha, deixando-o livre a falar o 
seu pensamento e assegurando a confidencialidade das informações. Os benefícios de sua 
participação nesta pesquisa estão no maior entendimento e melhor assistência pela equipe de saúde 
aos companheiros de mulheres submetidas à mastectomia. 

Durante todo o período da pesquisa o senhor poderá tirar suas dúvidas ligando para Jovanka 
Bittencourt Leite de Carvalho (84) 99474-6707 ou Larissa Mendonça Torres (84) 98802-5173 ou pelo 
endereço: Avenida Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova, Natal - RN, CEP: 59078-970; telefone: 
(84) 3215-3196. 

O senhor tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 
fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para o senhor, como também tem o direito de se recusar a 
responder as perguntas que lhe cause constrangimento de qualquer natureza. 

Os dados que o senhor irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 
congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 
identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 
seguro e por um período de 5 anos. 

Se o senhor tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, e este seja comprovado, 
ele será assumido pelo pesquisador e reembolsado para o senhor. 

Se o senhor sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, o senhor será 
indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa o senhor deverá ligar para o Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone (84)3215-3135; (84)99193-
6266, endereço: Av. Senador Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova, Natal-RN,CEP:59.078-970, E-mail: 
cepufrn@reitoria.ufrn.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com senhor e a outra com o 
pesquisador responsável Profª Drª Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho. 

 
Consentimento Livre e Esclarecido 
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 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 
coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 
mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “VIVÊNCIAS 
DO HOMEM COMPANHEIRO DIANTE DA MULHER SUBMETIDA À MASTECTOMIA”, e autorizo a 
divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde 
que nenhum dado possa me identificar. 
 

 

 Mossoró-RN, _____/______/________. 

 

 

_______________________________________________________ 

                      Assinatura do participante da pesquisa 

 

 
Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo “VIVÊNCIAS DO HOMEM COMPANHEIRO 
DIANTE DA MULHER SUBMETIDA À MASTECTOMIA”, declaro que assumo a inteira 
responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que foram 
esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 
confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 
infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 
– CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

Natal-RN, _____/______/________. 

 

 

_______________________________________________________ 

                 Profª Drª Jovanka Bittecourt Leite de Carvalho 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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APÊNDICE B – Carta de Anuência do Hospital da Solidariedade 
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APÊNDICE C – Carta de Anuência do Centro de Oncologia e Hematologia de Mossoró 
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APÊNDICE D – Termo de Autorização para Gravação de Voz 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu, ________________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada VIVÊNCIAS DO HOMEM COMPANHEIRO DIANTE DA 

MULHER SUBMETIDA À MASTECTOMIA poderá trazer e, entender especialmente os métodos que 

serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação de 

minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, as pesquisadoras Jovanka Bittencourt Leite de 

Carvalho e Larissa Mendonça Torres a realizar a gravação de minha entrevista sem custos 

financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso das pesquisadoras acima 

citadas em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e 

jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita mediante 

minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Profª Drª Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho, e após 

esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Mossoró _____ de _________ de 2016. 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Profª Drª Jovanka Bittecourt Leite de Carvalho 
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APÊNDICE E - Questionário 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO E DOUTORADO 
Campus Universitário – Lagoa Nova – 59078-970 – Departamento de Enfermagem – Natal/RN 

Telefone: (84) 3215-3196 – E-mail: pgenf.rn@gmail.com  

 

QUESTIONÁRIO 

Pesquisa: VIVÊNCIAS DO HOMEM COMPANHEIRO DIANTE DA MULHER 
SUBMETIDA À MASTECTOMIA.  
Pesquisadoras responsáveis: Profª Drª Jovanka Bittencourt Leite de Carvalho e 
Larissa Mendonça Torres.  
 
Data:___/___/___ 
 

 Dados de identificação  

 
º Faixa Etária: 
 
(  ) 18 anos a 25 anos                (  ) 26 anos a  30 anos             (   ) 31 anos a 35 
anos             (   ) 36 anos a 40 anos               (  ) acima de 40 anos.  
 
º Escolaridade: 
 
(  ) Analfabeto                                            (   ) Ensino Fundamental Incompleto   
(   ) Ensino Fundamental Completo        (   ) Ensino Médio Incompleto    
(   ) Ensino Médio Completo                    (   ) Ensino Superior Incompleto   
(   ) Ensino Superior Completo                 (   ) Pós-Graduação 
 
º Ocupação: _______________________. Está trabalhando? (   ) Sim  (   ) Não. 
 
º Naturalidade: ________________.  
 
º Cidade onde mora:________________________.  (   ) Zona Urbana  (   ) Zona 
Rural 
 
º O casal mora com quem? ______________________. 
 
º Tempo de convivência com a mulher? _______.   º Quantidade de filhos: _____. 
 
º Já teve experiência anterior com o câncer de mama?___________. 
 
º Já teve experiência anterior com a mastectomia?___________. 
 

 Questão:  

Como é, para o senhor, estar convivendo com sua mulher após a mastectomia? 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética 
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