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RESUMO 

 

SOUZA, J. R. S. Avaliação da imagem corporal de mulheres submetidas à cirurgia 
oncológica mamária. 2015. 70f. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós Graduação em 
Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2015. 
 

O câncer de mama é o segundo tipo de neoplasia que mais acomete mulheres em idade 
reprodutiva no Brasil. Os tratamentos cirúrgicos utilizados são: cirurgia conservadora ou 
mastectomia. Objetivou-se avaliar a imagem corporal de mulheres submetidas à cirurgia 
oncológica mamária, com base na escala Body Image After Breast Cancer Questionnaire. 
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, transversal, com abordagem quantitativa. Os 
dados foram coletados na Liga Norte-riograndense Contra o Câncer, entre os meses de março 
e maio de 2015, após apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa da referida instituição CAEE 
35155714.1.0000.5293. A população do estudo foi composta por mulheres submetidas à 
oncocirurgia de mama. Para cálculo da amostra considerou-se a população finita, totalizando 
120 sujeitos, sendo coletados quatro sujeitos a mais. Os dados foram analisados pelo Software 
Statistical Package for Social Science versão 20.0. Os escores dos domínios da escala foram 
avaliados por meio da estatística descritiva e inferencial. O grupo cirúrgico de mastectomia 
sem reconstrução apresentou maior comprometimento da imagem corporal nos domínios 
“Vulnerabilidade”, “Preocupação com o corpo” e “Transparência” em relação aos demais 
tipos cirúrgicos, e sugere a suscetibilidade ao câncer, a aparência do corpo e a preocupação 
que essa incomode aos outros. O teste de Kruskal-Wallis revelou maior insatisfação com a 
imagem corporal nos domínios “Estigma corporal” e “Transparência” para as cirurgias 

neoplásicas radicais em relação aos outros tipos cirúrgicos. A insatisfação com a imagem 
corporal e aparência física foi detectada nesse estudo em todos os seis domínios de imagem 
presentes na escala, com ênfase para o “Estigma corporal” e “Transparência”. Isso quer dizer 

que o distúrbio de imagem corporal é formulado com base na percepção do outro sobre si e 
não pela percepção “self”, o que justifica a preocupação com a aparência, com o corpo, e em 

esconder as sequelas provindas do câncer. Espera-se que os dados obtidos a partir da 
avaliação da imagem corporal apresentados neste estudo contribuam para viabilizar a 
assistência à mulher oncocirurgiada de mama de forma integral, aspectos essenciais para a 
práxis em Enfermagem. 

Palavras-chave: Enfermagem; Imagem corporal; Neoplasias da mama; Mastectomia; 
Cirurgia de câncer de mama  
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ABSTRACT 

 

SOUZA, J. R. S. Evaluation of body image of women undergoing breast cancer surgery. 
2015. 50f. Master’s Dissertation - Graduate Program in Nursing, Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal-RN, Brazil, 2015. 
 

Breast cancer is the second type of cancer that affects more women of reproductive age in 
Brazil. Surgical treatments include: conserving surgery or mastectomy. Aimed to evaluate 
body image of women undergoing breast cancer surgery, based on the scale Body Image After 
Breast Cancer Questionnaire. It is a descriptive, exploratory, transversal, with a quantitative 
approach. Data were collected in Norte-riograndense League Against Cancer, between the 
months from March to May 2015, after consideration of the Research Ethics Committee of 
that institution CAEE 35155714.1.0000.5293. The study population consisted of women 
undergoing breast onco-surgery. To calculate the sample considered the finite population, 
totaling 120 subjects, collected four guys the most. Data were analyzed by the software 
Statistical Package for Social Sciences version 20.0. The domain scores of the scale were 
evaluated using descriptive and inferential statistics. The surgical group mastectomy without 
reconstruction showed greater impairment of body image in the field "vulnerability", "Care 
for the body" and "transparency" in relation to other surgical types, and suggests susceptibility 
to cancer, body appearance and worry that disturb other. The Kruskal-Wallis test showed 
greater dissatisfaction with body image in the fields "body Stigma" and "transparency" to the 
radical neoplastic surgery over other surgical types. Dissatisfaction with body image and 
physical appearance was detected in this study in all six image fields present in scale, with 
emphasis on the "body Stigma" and "Transparency". This means that the body image disorder 
is formulated based on the perception of others about themselves and not by perception "self", 
which justifies the concern with appearance, with body and hide the consequences stemmed 
cancer. It is expected that the data obtained from the evaluation of body image presented in 
this study contribute to enable the assistance to oncocirurgiada woman breast integral, 
essential for the practice of Nursing. 
 
Keywords: Nursing; Body image; Breast neoplasms; Mastectomy; Breast cancer surgery  
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1 INTRODUÇÃO 

As mamas são órgãos pares e simétricos localizados na porção superior do tórax, entre 

a borda do esterno e a linha axilar média. Na mulher, a mama possui significado dúplice 

relacionado à produção de leite nos lóbulos durante a amamentação, e a face subjetiva de 

associação do órgão à sexualidade (SILVA, 2008). 

 Dentre as patologias que acometem a mama, predomina-se a formação nodular como 

consequência da replicação atípica de células. Os nódulos podem ser benignos ou malignos, 

diferenciados a princípio pelas características estruturais. Os tumores malignos caracterizam-

se pela divisão exacerbada de células anormais que dão origem a outras células com as 

mesmas alterações morfológicas e funcionais (AMORIM; SIQUEIRA, 2014). 

Dentre os subtipos do câncer, o câncer de mama (CAM) constitui um grave problema 

de saúde pública em decorrência da dimensão que tem assumido e de sua elevada incidência a 

cada ano (INCA, 2015). É o segundo tipo mais frequente no mundo e o primeiro entre as 

mulheres, com maior incidência nos países em desenvolvimento, uma vez que os recursos 

para o enfrentamento do problema são escassos (SILVA, 2012).  

No Brasil, essa neoplasia predomina em mulheres das regiões Sul (69/100.000), 

Centro-Oeste (38/100.000) e Nordeste (27/100.000) (SANTOS et al, 2014). Estima-se para o 

ano de 2014, válido também para o ano de 2015, um número de 57.120 novos casos no Brasil 

(INCA, 2015). 

Na região Nordeste, os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte 

possuem maior ocorrência e taxa de mortalidade por câncer de mama. Estima-se para o ano de 

2015 a taxa de câncer de mama de 51,45 no estado de Pernambuco e 51,00 para o estado da 

Paraíba. No estado do Rio Grande do Norte o câncer de mama destaca-se como sendo o 

segundo tipo de câncer mais frequente, com 857 (17,8%) novos casos anuais, porém com 

número de óbito e taxa de mortalidade inferiores aos demais estados (BRASIL, 2015). 

O tratamento varia conforme o quadro clínico. Em geral, utiliza-se os procedimentos 

cirúrgicos de acordo com o estadiamento do tumor. As modalidades cirúrgicas são: 

Quadrantectomia - cirurgia conservadora na qual retira apenas a parte da glândula mamária 

que contém o tumor; Mastectomia - consiste na retirada total da mama em casos de tumores 

malignos infiltrantes; e o Esvaziamento Axilar - em casos de tumores primários invasivos aos 

linfonodos axilares (MAJEWSKI, 2012). 

A neoplasia mamária é a mais temida por mulheres devido aos efeitos psicológicos e 

físicos provenientes das condutas terapêuticas. É notório que a mulher submetida à cirurgia 

mamária, independente da modalidade, enfrenta uma realidade pautada na mutilação de um 
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órgão que é dotado de significados sociais e culturais. Nesse sentido surgem preocupações 

relacionadas ao próprio corpo, autoestima e sexualidade, que irão influenciar o autocuidado, a 

ressocialização no convívio pessoal, social e afetivo, exigindo dos sujeitos uma reelaboração 

de potencialidades e diferentes maneiras de relacionar-se, sob um aspecto de aceitação da 

nova imagem corporal (MAJEWSKI, 2012). 

A Imagem corporal é definida como fenômeno multidimensional baseado em 

conceitos que os indivíduos têm do próprio corpo, ou experiências corporais e figurações 

mentais-perceptivas sobre si e dos outros sobre si (SANTOS; SANTOS; VIEIRA, 2014). 

Portanto, o processo de construção da imagem corporal é contínuo e dinâmico, variável de 

acordo com idade, gênero, condições socioeconômicas, experiência de vida e mecanismo de 

enfrentamento. 

Desde o início do século XX, teóricos, cientistas sociais, psicólogos e médicos têm 

discutido a imagem corporal e sua interposição no processo saúde- doença, uma vez que as 

emoções, comportamentos e a percepção do corpo influenciam o bem estar subjetivo. Quando 

o individuo é diagnosticado com uma doença que modifique a estrutura física, a exemplo do 

câncer de mama, faz com que as experiências corporais se tornem menos prazerosas e gerem 

distúrbios psicológicos transformadores do modo como o indivíduo se vê (VAMOS, 1993).   

Assim, os tratamentos cirúrgicos para o câncer de mama podem interferir 

negativamente na imagem corporal em virtude das cicatrizes cirúrgicas que alteram a 

aparência física da mama. Estudos de revisão sobre a temática afirmam não haver consenso na 

literatura sobre qual tipo cirúrgico afeta mais a imagem corporal da mulher. Entretanto, as 

cirurgias mamárias radicais apresentam maiores escores negativos em relação às cirurgias 

conservadoras. Ressaltam também a importância de novos estudos brasileiros que avaliem a 

imagem corporal, considerando seu conceito e as variáveis intervenientes nesse processo 

(SANTOS; SANTOS; VIEIRA, 2014; LAGO et al, 2015). 

Além das modalidades cirúrgicas, os tratamentos neo (adjuvantes) de quimioterapia, 

radioterapia e hormioterapia desencadeiam sequelas devastadoras, como a alopecia, o 

aumento de peso do membro, dor crônica, dificuldade de articulação do braço, distúrbios 

gastrointestinais, marcas ou retração da pele, dor crônica e fadiga. Esses eventos geram 

distúrbios da imagem corporal, desconforto aparente, e interferem na qualidade de vida da 

mulher (LAMINO; MOTA; PIMENTA, 2011).  

É importante ressaltar que desde o início da história da sociedade ocidental a mama 

representa, no ideário social, um símbolo sexual e de sedução da mulher, bem como se 

relaciona às questões de maternidade, dentro de uma concepção machista de que a mulher só 

pode desempenhar o papel de mãe caso o corpo não apresente deformidades ou alterações em 



15 
 

sua estrutura, como as provocadas por uma oncocirurgia de mama (SANTOS; VIEIRA, 

2014). Assim, a confrontação de preconceito, os estigmas da oncocirurgia das mamas, e a 

percepção do outro (família, amigos e demais sujeitos que compõem a rede de convívio 

social) sobre a mulher oncocirurgiada de mama, são também fatores intervenientes na imagem 

corporal.  

Outras questões sociais reportam-se às perdas econômicas provenientes do 

afastamento do trabalho, as mudanças no relacionamento com o companheiro e, 

principalmente, a impossibilidade de estar com um corpo belo e sexualmente atraente 

moldado por exercício físico, dieta alimentar e tratamentos estéticos. Estes padrões 

exaustivamente impostos pela sociedade fazem com que as mulheres oncocirurgiadas de 

mama se sintam ínferas e apresentem distúrbio na imagem corporal (VEIRA et al., 2015). 

A possibilidade de visualizar os elementos internos e externos que intervêm na 

imagem corporal é um importante passo para intervenções direcionadas em saúde. Além do 

mais, o enfoque nas questões psíquicas deve-se ao fato de que essas são precursoras de 

articulações com o autocuidado, adesão às condutas elaboradas por profissionais de saúde 

para reabilitação e, principalmente, atribuem valor às sequelas físicas como projeção do modo 

como a mulher se vê após a cirurgia de câncer de mama. 

Portanto, é mister avaliar a imagem corporal de mulheres após cirurgia neoplásica de 

mama para compreender a percepção de si mesma e, sobretudo, fomentar práticas eficazes de 

intervenção com objetivo de minimizar os efeitos psíquicos e físicos somáticos aos distúrbios 

de imagem. 

A mensuração da imagem corporal nesse estudo foi relevante por identificar sua 

alteração após a cirurgia neoplásica de mama; a dessemelhança de como a mulher se vê de 

acordo com o tipo de cirurgia; e os domínios biopsicossociais mais afetados, para que 

subsidie a Enfermagem no planejamento e execução de práticas de intervenção em saúde, e 

fortaleça a práxis do cuidado na assistência integral para além das necessidades físicas, de 

forma a incentivar o autocuidado e consequentemente, melhor qualidade de vida e de saúde. 

Desta forma, o presente estudo considerou como questão de pesquisa: Qual a 

avaliação da imagem corporal das mulheres submetidas à cirurgia neoplásica mamária? 

1.1 Justificativa 

A motivação para realização deste estudo está espelhada nas altas taxas de câncer de 

mama, e por consequência o uso das modalidades cirúrgicas como forma de tratamento; na 

alteração da imagem corporal como principal efeito psíquico da cirurgia neoplásica de mama; 

na necessidade de ampliação das discussões da temática para a comunidade científica e para 
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enfermagem, sendo o enfermeiro principal profissional envolvido no cuidar à mulher 

oncocirurgiada de mama; por integrar um estudo multicêntrico, financiado pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em Chamada para Edital 

Universal, realizado nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, os três 

estados de maior incidência de câncer de mama na região Nordeste do Brasil. 

A experiência acadêmica durante a graduação possibilitou a visualização de que a 

mulher com câncer de mama vivencia alterações físicas, sentimentais e comportamentais que 

podem afetar a maneira como ela percebe a si mesma, bem como a relação da imagem 

corporal com o empoderamento, autocuidado, e agravamento do quadro clínico através da 

valoração dos aspectos físicos. Os sentimentos de culpa, depressão, negação e desejo de morte 

são primordiais para formulação da imagem corporal após a oncocirurgia como forma de 

tratamento para o CAM (PINHO ET al, 2007; NERY et al, 2013). 

 Frente a essa realidade, acredita-se que os distúrbios de imagem podem ser 

desencadeados desde o período pré-operatório, agravando-se no pós-operatório com a imagem 

real da mutilação mamária e, por esse motivo, são necessárias ações de saúde que visem o 

cuidado integral à mulher oncocirurgiada de mama em todas as fases do tratamento. Dessa 

forma, o enfermeiro como membro da equipe de saúde deve ter habilidade para atender as 

demandas biopsicossociais através da consulta de enfermagem regulamentada em legislação.   

 No entanto, o que se constata atualmente é o cuidar focado na realização de atividades 

técnicas, e apenas o reconhecimento superficial dos sentimentos depressivos, de frustração e 

desvalorização da imagem corporal (SOARES; ALBUQUERQUE, 2013), sem que hajam 

ações de intervenções respaldadas por dados científicos, o que facilita o uso do empirismo e 

da avaliação por subjetividade, fato que pode comprometer a assistência de enfermagem nessa 

população. 

 Identificar a imagem corporal de mulheres com câncer de mama é útil não só para 

entender como os sujeitos reagem diante da situação, mas para incrementar as formas de 

tratamento e as condutas do cuidado em saúde.  

 Considera-se que as mudanças físicas, psicológicas, sociais, culturais e atitudinais 

oriundas do câncer de mama e de suas formas de tratamento alteram a imagem corporal em 

seu sentido amplo que, por conseguinte, direciona o enfrentamento da doença. 

A mensuração da imagem corporal vem sendo utilizada em escalas que mensuram a 

qualidade de vida. Porém essa avaliação deve ser criteriosa para que a interpretação dos 

resultados não gere vieses nas pesquisas, uma vez que não há uma padronização de conceito 

ou distinção da dimensão da imagem corporal utilizada (SABISTON et al, 2010). 
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 Frente a esse desafio se fortalecem os instrumentos específicos para avaliação da 

imagem corporal e de suas dimensões, com validações de alto rigor metodológico a fim de 

resultar em dados consistentes. Ressalta ainda a importância de instrumentos de mensuração 

da imagem corporal específicos para mulheres que enfrentam a trajetória do câncer de mama, 

devido às particularidades do processo que necessitam de um maior aprofundamento.  

Desse modo, após uma revisão de literatura realizada em bases de dados e bibliotecas 

virtuais cujos descritores utilizados na busca foram específicos para responder a questão: 

quais são as escalas validadas que avaliam a imagem corporal após o câncer de mama? Após 

seguir os passos da revisão, o material foi separado para uma leitura flutuante e por fim quatro 

escalas que atenderam ao objetivo foram encontradas, sendo elas: Body Image Scale (BIS), 

The Body Image and Relationship – BIRS e The Sexual Adjustment and Body Image – SABIS 

e Body Image after Breast Cancer Questionnaire – BIBCQ. 

Entre os instrumentos ora apresentados, optou-se pelo uso da escala Body Image after 

Breast Cancer Questionnaire – BIBCQ (BAXTER et al, 2006) por considerar que nela são 

contempladas variáveis que podem mensurar a imagem corporal em questões relativas a 

vulnerabilidade, estigma corporal, transparência, limitação, preocupação com o corpo e 

preocupação com o braço, situações inerentes ao universo da mulher oncocirurgiada de 

mama.  

Além disso, os pontos favoráveis para utilização dessa escala no estudo se dão pelo 

embasamento teórico do instrumento, a preocupação em torná-la compreensível para todo 

nível de escolaridade e os valores adequados de confiabilidade e evidências de validade de 

construto e critério em sua criação. 

Devido a essas características, o estudo terá como benefícios:  

1) retorno profissional, por locupletar o conhecimento teórico dos profissionais de 

saúde, sobretudo os enfermeiros, no contexto do câncer de mama, e consequentemente 

contribuir para a melhoria do atendimento de enfermagem voltado para a demanda;  

2) retorno social, uma vez que a imagem corporal e os elementos que a influenciam 

serão resultados de conhecimento público, e possivelmente impulsionarão ações sociais que 

visem apoiar a mulher oncocirurgiada de mama no confronto dos seus desafios e seu 

autocuidado. Além disso, fortalece os grupos de apoio às mulheres como modalidade de 

atendimento que favoreça a troca de experiência e discussão de questões específicas, como a 

imagem corporal;  

3) retorno científico, visto que as informações desse estudo robustecem o arcabouço 

teórico e subsidiam a elaboração de estratégias de ação para o cuidado das mulheres, que 
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minimize as questões de aspecto emocional evidenciadas em mulheres submetidas à cirurgia 

de CAM. 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a imagem corporal de mulheres submetidas à cirurgia oncológica mamária 

conforme o tipo de cirurgia; 

2.2 Objetivos específicos 

 Delinear o perfil sociodemográfico e clínico de mulheres submetidas à cirurgia 

oncológica mamária 

 Mensurar os domínios da escala de imagem corporal: Estigma corporal, Limitação, 

Preocupação com o braço, Preocupação com o corpo, Transparência e Vulnerabilidade   

 Investigar a associação entre o tipo de cirurgia e imagem corporal 

3 REVISÃO DE LITERATURA 

O referencial dessa investigação aborda alguns constructos teóricos, filosóficos, 

metodológicos e organizacionais com vistas a favorecer uma integração contextual da 

temática para atingir os objetivos propostos nessa dissertação.  

3.1 Considerações anatômicas e neoplásicas da mama 

As mamas femininas são órgãos pares e simétricos localizados na parede anterior e 

superior do tórax, compostos por 80% de tecido adiposo e conjuntivo e 20% de tecido 

glandular (HALL; KNAUS, 2005).  

 Durante toda vida da mulher o desenvolvimento desse órgão é influenciado por 

questões hormonais.  Na infância, a presença do tecido mamário produz uma leve acentuação 

do órgão, e na adolescência o desenvolvido ocorre sob influência do estrógeno e progesterona. 

A presença da prolactina na gestação faz com que as mamas atinjam o ápice de sua formação 

na fase adulta. Durante a menopausa, a queda da atuação hormonal causa substituição do 

tecido parenquimatoso por gordura (FRANCO, 1997). 

 Em se tratando das funções fisiológicas da mama, é um órgão que faz parte do sistema 

reprodutivo da mulher em virtude da sua principal função ser a produção de leite durante a 

amamentação. No entanto, carrega significados construídos socialmente direcionados ao 

simbolismo feminino, zona erótica da mulher e identidade sexual. 

 Uma vez acometida pelo câncer, a mama apresenta alterações prioritariamente 

estruturais que ocorrerão de forma lenta. Uma célula maligna levará aproximadamente 10 
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anos para tornar-se um nódulo palpável de 1centímetro, o que traduz oitenta por cento dos 

casos não apresentarem sinais e sintomas (INCA, 2002). 

 Os sinais e sintomas para o CAM apresentam-se a depender do estadiamento tumoral 

e, geralmente, através do nódulo mamário ou axilar palpável, dor, alterações externas no 

formato, aspecto semelhante à casca envelhecida de laranja e presença de secreção mamilar 

(SANTOS et al, 2014).  

 O sistema de classificação TNM, preconizado pela União Internacional Contra o 

Câncer (UICC) e publicada em 1977 pela American Joint Committee on Cancer (AJCC), é 

habitualmente utilizado para dimensionar o estadiamento de tumores malignos. Baseia-se na 

avaliação da dimensão do tumor primário (T), na presença e disseminação da doença em 

linfonodos regionais (N) e na presença ou não de metástases à distância (M), podendo ser 

agrupada em quatro estádios, de acordo com Santos e Tambellini (2002): 

Estádio 0: neoplasia com restrição local (carcinoma in situ) 
Estádio 1: neoplasia pouco invasiva com, no máximo, 2cm de tamanho. 
Estádio 2: carcinoma invasivo, com tamanho entre 2 e 5 cm, atingindo, em pouco 
comprometimento, a região axilar. 
Estádio 3:carcinoma invasivo maior que 5cm com área extensa de comprometimento 
axilar. 
Estádio 4: carcinoma invasivo com presença de metástase em órgãos alvos. 
 

3.2 Tratamento para o CAM 

 As formas de tratamento objetivam a retirada do tumor ou a interdição das principais 

vias de drenagem. Por esse motivo, consiste em formas multifacetadas que variam do 

tratamento sistêmico até a reabilitação. 

3.2.1 Tratamento cirúrgico 

Cirurgia conservadora da mama e cirurgia radical são métodos cirúrgicos comumente 

utilizados no tratamento do câncer de mama. A cirurgia conservadora da mama é utilizada em 

casos de estadiamentos primários da neoplasia, cujas ramificações não estão alteradas. É por 

esse motivo que tal modalidade cirúrgica tem tendência a preservar o máximo do tecido 

mamário, limitando-se apenas as regiões que contém o tumor (TOROSIAN, 2002). No geral é 

acompanhada da radioterapia, e se necessário o esvaziamento axilar.  

Para Iqbal e Barrett-lee (2008) há três modalidades cirúrgicas conservadoras: 
 

a) Tumorectomia – consiste na retirada total do nódulo sem que haja preocupação com 

margem de segurança. 

b) Setorectomia – retirada do nódulo local com uma margem de segurança de, pelo menos, 1 

cm. 
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c) Quandrantectomia – consiste na retirada de um quadrante mamário e pele subjacente, com 

ampla margem de segurança.  

 As cirurgias radicais são realizadas em casos de estadiamentos avançados nos quais a 

tumoração apresenta mais de 3cm de diâmetro. Nesses casos, a mastectomia é o procedimento 

mais aplicado, com variação entre a mastectomia simples e radical. 

 A mastectomia simples é indicada em casos de tumores multicêntricos e intraductais 

extensos, e consiste na retirada da mama, do alvéolo e mamilo. Por outro lado, a mastectomia 

radical retira toda a glândula mamária, o músculo peitoral e os linfonodos axilares. A 

mastectomia radical modificada diferencia-se por manter o músculo peitoral mantido (Patey) 

ou por manter o músculo peitoral maior e menor (Madden) (BARROS et al, 2007). 

 O esvaziamento axilar apresenta-se como uma modalidade cirúrgica por ser realizado 

em situações de tumor primário invasivo, independente de sua dimensão, e compreende a 

retirada dos linfonodos contidos nos três terços da axila (IQBAL; BARRETT-LEE, 2008). 

 Por considerar as alterações de ordem física, psicológica e estrutural advindas das 

modalidades cirúrgicas, a reconstrução da mama surge no sentido de proporcionar um maior 

amparo para a paciente. Essa variante cirúrgica pode ser realizada imediatamente ao processo 

cirúrgico da mastectomia ou de modo tardio, após o tratamento da radioterapia em casos de 

tumores avançados com comprometimento de pele.  

 Segundo Iqbal e Barrett-lee (2008), a reconstrução mamária diferencia-se em: 

a) Reconstrução com retalho: utilizado retalho do músculo dorsal ou do abdome 
b) Reconstrução com uma extensão do músculo grande dorsal combinado com a 
mastectomia com preservação de pele. 
c) Inserção de prótese mamária: o expansor de mama é infiltrado gradativamente até 
a pele expandir o suficiente. Após esse processo, o expansor é retirado e substituído 
por uma prótese de silicone. 
 

3.2.2 Radioterapia 

Em algumas modalidades do câncer de mama, a remoção do nódulo pode ser 

impossível devido à infiltração e localização anatômica. Nesses casos a radioterapia é 

considerada o tratamento ouro. 

 O tratamento é realizado em nível ambulatorial cuja radiação ionizante, ministrada em 

altas doses, atua de forma localizada em determinados tecidos no sentido de conter a 

clonogenicidade das células malignas, o tamanho do tumor e o alívio dos sintomas 

(ANDRADE et al, 2014; LORENCETTI; SIMONETTI, 2005). Por esse motivo, na maior 

parte dos casos é empregada no pré-operatório, ou no pós-operatório somente quando a 

cirurgia de retirada tumoral não foi eficiente. 
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 Há duas formas de realização do tratamento, diferenciadas a depender da localização 

tumoral. Na radioterapia externa ou teleterapia, a radiação ionizada é emitida ao paciente 

através de um aparelho externo. Constitui-se de quatro etapas distintas e interligadas que 

envolvem desde o agendamento com o médico radioterapeuta até a aplicação local da 

radiação. Em contrapartida, a radioterapia de contato ou branquiterapia trata tumores da 

cabeça, do pescoço, das mamas, do útero, da tiróide e da próstata através do contato direto dos 

equipamentos de radioisótopos com os pacientes (INCA, 2014). 

 Apesar da indiscutível eficácia do tratamento, é comum que os pacientes apresentem 

efeitos adversos como a dor, fadiga, dermatites, queimaduras locais, e comprometimento 

emocional e psicológico, o que insere a equipe de saúde em uma dinâmica de cuidados para 

além do suporte físico (LORENCETTI; SIMONETTI, 2005). 

 A equipe de Enfermagem é autônoma em suas consultas de enfermagem, cujo 

regimento determina assistência nos serviços de Radioterapia, Medicina Nuclear e Imagem, 

justificando a participação do enfermeiro nos protocolos terapêuticos, curativos e de 

prevenção (COFEN, 1998). 

3.2.3 Quimioterapia 

A quimioterapia é um tratamento sistêmico que utiliza de compostos químicos para 

terapêutica do câncer, com possibilidade de ser empregada no pré ou no pós-operatório de 

retirada tumoral combinado com a radioterapia. 

 A finalidade da terapêutica é variável a depender da clínica. É considerada curativa 

quando se objetiva o controle completo do tumor; adjuvante com finalidade de esterilizar 

células locais no pós-operatório; neoadjuvante para obter-se uma redução tumoral e seguir 

com terapias complementares; e paliativa apenas para melhorar a qualidade de vida do 

paciente (BONASSA, 2000).  

Diferente de outros tratamentos para o câncer, os quimioterápicos atuam tanto nos 

tecidos normais quanto nas células neoplásicas, nessas causam mais dano. Para tal fim, esses 

fármacos são determinados conforme sua atuação sistêmica. Nos ciclos inespecíficos o 

medicamento atua independente do ciclo proliferativo celular, enquanto no ciclo específico 

somente as células em ciclos proliferativos são alvos de intervenção (INCA, 2012). 

A literatura é unânime em pontuar a náusea, diarreia, vômito e fadiga como os 

principais efeitos adversos da quimioterapia, o que influencia no estado nutricional, sistema 

imunológico e qualidade de vida do paciente (GUIMARÃES et al, 2015). Estudo que avaliou 

as mulheres com câncer de mama em tratamento de quimioterapia revela que a função mais 

afetada é a emocional em virtude dos danos físicos causados e da situação financeira, muito 
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embora pontuem também o desequilíbrio relacionado aos efeitos colaterais e a diminuição da 

libido (LOBO et al, 2014).  

Por esse motivo enfatiza-se a necessidade de estratégias de cuidados que visem o bem 

estar biopsicossocial do paciente em quimioterapia. A equipe de enfermagem deve fornecer 

orientação clínica e psicológica durante todo o tratamento com objetivo de progressão do 

estado geral e segurança no tratamento proposto (GUIMARÃES et al, 2015). 

3.3 Políticas públicas sobre o CAM  

 As políticas públicas para o câncer de mama no Brasil visam, prioritariamente, as 

ações de detecção precoce e promoção da saúde. O prelúdio foi em meados dos anos 80 com 

o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, que postulava o cuidado para além do 

ciclo gravídico e puerperal (BRASIL, 1984). 

 Ao surgimento dos programas voltados à atenção das pessoas com câncer, o câncer de 

mama destacou-se como sendo um dos cânceres mais incidentes, o que impulsionou o 

Programa Viva Mulher, ao final dos anos 90. Nesse contexto foram elaborados planos, 

diretrizes e metas para a formulação da rede de assistência para detecção precoce do câncer de 

mama (INCA, 2004).  

 As ações de detecção precoce para o câncer de mama foram reforçadas em programas 

subsequentes e no Plano de Ação para o Controle dos Cânceres de Colo do Útero e de Mama 

2005-2007, que complementa as normativas com seis estratégias: 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 (BRASIL, 2012a). 

 O aumento da cobertura da população-alvo e a garantia da qualidade foram ações 

substanciais para a criação e implementação do Programa Nacional de Qualidade em 

Mamografia (PNQM). Através dessa normativa, os serviços de mamografia ofertados na rede 

pública de saúde (estadual, distrital e municipal) são monitorados quanto à qualidade da 

imagem, qualidade do equipamento e capacitação dos profissionais, solidificando, portanto, a 

expertise dessas ações no serviço público de saúde (BRASIL, 2012a).  

 Outrossim, as ações federativas para o câncer de mama são extensivas aos casos de 

acometimento pela patologia. O Sistema Único de Saúde (SUS), sistema de saúde vigente no 

Brasil, garante a gratuidade no atendimento e em todos os tratamentos necessários às pessoas 

com neoplasia maligna, e estipula um período máximo de 60 dias, a partir do diagnóstico, 

para início do tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico (BRASIL, 2012b).  
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 Em se tratando das mulheres com câncer de mama, a diversidade no tratamento 

permite ao profissional médico adequar a modalidade terapêutica conforme o estadiamento da 

doença. Os métodos cirúrgicos são empregados em estágios em que o tumor encontra-se 

fixado, e caracteriza-se por uma retirada total ou parcial da mama de forma agressiva e 

preocupante por agregar sequelas físicas e psíquicas, como a distorção da imagem corporal 

seguida de distúrbios depressivos, de autoimagem, e entraves no processo de reabilitação.  

Vislumbrando os reflexos negativos do processo cirúrgico e sua interferência nos 

distúrbios da imagem corporal e de comportamento ligados à ressecção mamária, e 

entendendo que noventa por cento das mulheres mastectomizadas têm condições clínicas para 

reconstrução, a Política Nacional de Reconstrução da Mama, após a mastectomia, emerge na 

justificativa de conduzir um incremento na autoestima e imagem corporal. Nesse cenário, o 

Congresso Nacional brasileiro aprova a lei 12.802/2013 que direciona ao Sistema Único de 

Saúde a realização da cirurgia plástica reparadora da mama imediatamente após a 

mastectomia, desde que existam condições clínicas para realização (BRASIL, 2013). 

Assim, acredita-se que embora haja o tratamento cirúrgico indicativo ao câncer de 

mama, o sujeito submetido a esse processo deve ser assegurado do aporte psicológico e 

realização de todos os processos cabíveis, que visem amenizar os distúrbios de imagem 

corporal intervenientes no processo de reintegração social e no enfrentamento dos estigmas 

sociais. Aponta-se, ainda, a Política Nacional como uma ferramenta primordial no alcance da 

integralidade em saúde tão necessária para o atendimento das demandas do ser humano e 

essencial para o sucesso da reabilitação. 

 

3.4 Aspectos emocionais ligados ao CAM 

A possibilidade diagnóstica de uma patologia cujo estigma social é ligado à morte 

iminente ou invalidez física gera uma série de conflitos psicológicos, controlados pela 

maneira como o sujeito percebe-se a si mesmo e como os outros percebem e lidam com as 

condições intrínsecas ao câncer (BARROS; MELLO; SANTOS, 2014). 

 O câncer promove alterações físicas e psicológicas que requerem do sujeito 

potencialidades para sobressair à trajetória, desde a suspeita do caso até a confirmação por 

exames. O choque emocional ligado ao câncer de mama inicia desde o momento de um 

suposto diagnóstico em virtude da presença do nódulo mamário e nos exames subsequentes 

para confirmação ou descarte. Para Peçanha (2008), o processo de enfrentamento depende dos 

mecanismos de defesa envolvidos: 

a) repressão – responsável por expulsar da consciência às memórias indesejadas 
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b) negação – a não aceitação do problema 
c) projeção – ocorre quando se atrela às pessoas ou objetos desejos e sentimento 
pessoais. 
d) sublimação – acontece quando há uma insatisfação com pessoas ou situações e 
usa de mecanismos para encontrar a satisfação 
e) formação reativa – reação oposta ao que se presume 
f) voltar-se contra si próprio – sentimento de culpa por tal situação ocorrida 

 Nesse sentido, o primeiro momento é de conflito emocional em decorrência da 

confirmação da doença. O mecanismo de “negação” é ativado para proteger do medo da 

morte e da realidade do câncer de mama, que para muitas mulheres parece ser insuportável 

(ZECCHIN, 2004). No entanto, há relatos de pacientes que assumem o mecanismo “formação 

reativa” ao adquirir uma postura de aceitação diante de um diagnóstico de câncer de mama. 

Esse fato ocorre, na maioria das vezes, por acreditarem que a doença tem articulação com 

desígnio religioso e atrelam o CAM ao destino escolhido por Deus (OLYMPIO; LIMA; 

AMORIM, 2014).  

A partir do momento em que surgem os efeitos do tratamento, como náuseas, vômitos, 

alopecia, perda de peso e a mutilação da mama, os impactos nos sujeitos podem ocorrer de 

formas distintas. É comum o “voltar-se contra si próprio” juntamente com o sentimento da 

culpa consigo, devido à não preocupação com a saúde, o autocuidado em relação aos hábitos 

de vida e realização dos exames de detecção precoce para o câncer de mama. Não obstante, é 

possível que a mulher vislumbre essa parte da trajetória sob a óptica da “sublimação”, no qual 

determinados impulsos são ativados inconscientemente e culminam em atitudes com valor 

positivo (BARROS; MELLO; SANTOS, 2014). 

 As fases seguintes são acompanhadas da percepção de mudanças de ordem física, 

social, cultural e afetiva e a possível adaptação para conviver no novo mundo. Para tanto, o 

mecanismo da “projeção” faz com que se encontre subsídio na família, esposo (a), amigos, 

religião e pessoas com quem convive diariamente para o enfrentamento dos estigmas sociais 

previamente idealizados (ALBARELLO, 2012). Ademais, é de conhecimento comum que as 

sequelas do CAM perpassam uma incisão cirúrgica e abrangem sentimentos diversos 

intervenientes na recuperação. Portanto, exige-se uma sensibilidade dos profissionais de saúde 

no acolhimento a essa clientela, com uso da linguagem simples a fim de inserir o paciente, 

família e demais membros do convívio social no contexto do cuidado, do conhecimento da 

doença e do tratamento. 

3.5 Imagem corporal e câncer de mama 

 A imagem corporal é a maneira como o individuo se vê e como ele acha que os outros 

os veem. Acredita-se que a imagem corporal é individual e influenciada por situações, a 
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exemplo das doenças crônicas, pois faz com que as experiências corporais sejam menos 

prazerosas em virtude dos efeitos colaterais do corpo como as náuseas, vômitos, dores e 

fadiga (VAMOS, 1993). 

 Outros autores conceituam a imagem corporal como um sentido multidimensional pelo 

qual a aparência do indivíduo é reflexo da representação mental do próprio corpo 

(SKOPINSKI; RESENDE; SCHNEIDER, 2015; LAUS et al, 2014), portanto, deve ser 

interpretada pela face subjetiva considerando as sensações e experiências vividas no dia a dia. 

Por ter sentido amplo, deve ser discutido em todas as suas dimensões através de pesquisas que 

aprimorem seu conceito e suas variáveis (LAUS, 2014). 

 As investigações incrementam o entendimento da imagem corporal, sobretudo as 

pesquisas na área da saúde que utilizam esse conceito para responder questões de pesquisa 

ligadas ao corpo, alimentação saudável e estética corporal. Na enfermagem o conceito é 

empregado para investigações que lidam com sexualidade, patologias que deixam sequelas 

físicas e em casos de doenças crônicas como o câncer, especificamente o câncer de mama, por 

afetar uma região representativa para a identidade feminina.  

 Em se tratando da mulher oncocirurgiada de mama, os valores das sequelas físicas 

dependem do sentido que cada pessoa atribui. No entanto, não há como negar a representação 

social da mama para a mulher, esta é construída ao longo da vida durante a amamentação, em 

relação às mudanças corporais da adolescência, e na fase adulta faz parte da sexualidade e 

amamentação durante a maternidade (FANG; CHIU; SHU, 2011).  

 Estar inserida em uma sociedade predominantemente machista de valores físicos e de 

aparência faz com que as cirurgias de mama, principalmente as radicais, representem uma 

ameaça à feminilidade, às relações conjugais, sociais e a imagem corporal. 

 Acrescido a esse fato, as outras formas de tratamento também deixam sequelas 

consideráveis, como a alopecia e a fadiga relacionada à quimioterapia quando usada como 

forma de tratamento complementar. Um estudo cujo objetivo foi analisar o significado do 

câncer de mama para as mulheres revela que a imagem corporal é influenciada, entre outras, 

pela perda de cabelo durante o tratamento, dado a exteriorização da aparência (BARROS; 

MELLO; SANTOS, 2014). 

 Além do exposto, a imagem corporal pode ser influenciada por variáveis apontadas na 

literatura como sendo de grande valoração para o modo como as mulheres oncocirurgiadas de 

mama se veem, são elas: a idade da paciente ao receber o diagnóstico, os tipos de tratamento e 

de cirurgia, o tempo para fazer a reconstrução mamária e as mudanças na aparência 

(GONÇALVES, 2012). 
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 Vislumbrando diminuir os reflexos negativos do processo cirúrgico e sua interferência 

nos distúrbios da imagem corporal e de comportamento, a cirurgia de reconstrução mamária 

destaca-se como sendo uma importante ferramenta na promoção do bem estar psíquico e 

físico. Uma investigação cujo objetivo foi avaliar a imagem corporal da mulher 

oncocirurgiada de mama e suas funções sexuais, revela a proporcionalidade direta entre as 

cirurgias radicais e os piores escores de imagem corporal, e a realização da reconstrução 

mamária com os maiores escores de imagem corporal (ENOMOTO et al, 2014).  

 Alguns estudos ressaltam ainda a divergência entre as mulheres que fazem 

reconstrução mamária imediata e tardia em relação à cirurgia de ressecção mamária. Acredita-

se que as mulheres que fazem a reconstrução mamária imediata têm um ajustamento 

psicológico consideravelmente positivo em detrimento das demais. Nesse conduto, o 

Congresso Nacional brasileiro aprova a lei 12.802/2013 que direciona ao Sistema Único de 

Saúde a realização da cirurgia plástica reparadora da mama imediatamente após a 

mastectomia, desde que existam condições clínicas para realização (BRASIL, 2013). 

 A idade apresenta-se como uma variável para imagem corporal. Receber um 

diagnóstico de câncer de mama ainda jovem pode acionar preocupações quanto à sobrevida, a 

possibilidade de ter filho, a relação conjugal, carreira profissional e maiores preocupações 

com a sexualidade (COHEN et al, 2012; OLIVEIRA, 2014). Outrossim, as mulheres mais 

jovens quando submetidas à cirurgia de CAM mostram-se mais insatisfeitas com a imagem 

corporal (FALLBJÖR et al, 2010). 

 Desse modo, compreende-se a imprescindibilidade de uma ferramenta de cuidado que 

atenda as necessidades específicas dessa clientela, e trabalhe questões ligadas às fragilidades 

da patologia e tratamento, como os grupos de apoio às mulheres com CAM, que se 

constituem em uma modalidade de atendimento com o intuito de ofertar um espaço favorável 

à troca de experiência, suporte importante para reforçar a possibilidade de recuperação do 

controle sobre suas vidas, autoestima, convívio social, e imagem corporal (SANTOS, 2011; 

RIBEIRO et al, 2014). 

 Contudo, a imagem corporal é multidimensional e influenciada por variáveis 

necessárias de conhecimento para possível implementação de ações direcionadas. A 

Enfermagem necessita do entendimento de que a imagem corporal direciona mudanças 

biopsicosociais fundamentais para o progresso do quadro clínico. Uma vez conhecendo essa 

realidade, a consulta oncológica realizada pelo enfermeiro deve conter questões relacionadas 

aos domínios da imagem corporal a fim de traduzir em cuidados individualizados para a 

práxis em enfermagem.  
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3.6 O instrumento de avaliação da imagem corporal utilizado nesse estudo  

O Body Image After Breast Cancer Questionnaire – BIBCQ (BAXTER et al, 2006) é 

uma escala multidimensional idealizada para avaliar o impacto do câncer de mama na imagem 

corporal de mulheres. O instrumento foi construído com base nas definições de autores 

conceituados que trabalham a temática e seus estudos que visaram identificar como a mulher 

se vê depois do câncer de mama. Para tanto, foram selecionadas 55 pacientes no pós-cirúrgico 

que responderam uma entrevista de abordagem qualitativa e, após a análise, elencou-se pontos 

que necessitavam ser trabalhados (HARRIS, 1982; HOPWOOD, 1993; VAMOS, 1993), que 

por fim originaram a escala. 

O instrumento foi validado por sujeitos voluntários nos Estados Unidos, Reino Unido 

e Canadá, que atendessem aos critérios de inclusão: ter idade superior a 18 anos e mais de três 

meses de diagnóstico. Esses critérios definidos previamente impossibilitam vieses em 

decorrência do tempo de cirurgia e imagem corporal. A amostra final foi de 161 sujeitos 

voluntários, no entanto houve um grupo controle com 116 mulheres sem diagnóstico prévio 

de câncer de mama que responderam o questionário adaptado sem questões relativas às 

limitações físicas da patologia. 

 Os autores preocuparam-se em definir qual conceito subjacente de imagem corporal e 

utilizar com finalidade de não divagar nos questionamentos. Esse conceito foi baseado nas 

dimensões propostas por Vamos (1993), os quais se dividem em quatro pontos. 

a) conforto – experiência pessoal das sensações físicas da doença e do tratamento, 
como dor, náusea e fadiga. 
b) competência – mudanças nas habilidades funcionais, como mobilidade, libido e 
cognição, em decorrência da doença ou tratamento. 
c) aparência – mudanças físicas na aparência externa 
d) possibilidade de prognóstico – definido como estabilidade e controle da doença 
(recidiva) 
 

 Ao final da validação do instrumento obteve-se 45 questões comuns, sendo duas 

respondidas apenas por mulheres mastectomizadas e seis por mulheres com quadrantectomia 

ou mastectomia com reconstrução. Os itens da escala são divididos no que os autores chamam 

de domínios. São seis domínios ou subescalas que foram elaborados para apreender questões 

que interferem na imagem corporal.  

 Após a análise fatorial exploratória Baxter (1998) definiu os seis domínios como 

sendo: 

a) Vulnerabilidade – está relacionada à vulnerabilidade do organismo ao câncer  
b) Estigma Corporal – refere-se aos sentimentos de estigma por causa do câncer ou 
em relação às mudanças provocadas por ele. 
c) Limitações – se refere às limitações funcionais do corpo após o câncer de mama. 
d) Preocupações com o corpo – se refere aos sentimentos sobre a aparência do corpo 
no geral, incluindo preocupações relacionadas ao peso e à forma. 
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e) Transparência – Sentimentos de preocupação à aparência relacionada ao câncer e 
à evidência das mudanças promovidas pela doença. 
f) Preocupações com o braço – Problemas no braço decorrente do câncer de mama e 
do esvaziamento axilar 
 

 Na escassez de instrumentos que avaliem a imagem corporal em seu conceito amplo, é 

relevante ter a disposição um instrumento que avalie a imagem corporal da mulher com 

câncer de mama, utilizando termos e conceitos adequados.  Dentre as escalas encontradas, a 

Body Image After Breast Cancer Questionnaire destaca-se como sendo completa em sua 

avaliação do impacto da doença crônica na imagem corporal. Ressalta-se que a versão da 

escala Body Image After Breast Cancer Questionnaire foi traduzida para português por 

Gonçalves (2012), adaptada para a cultura do país e validada por juízes conforme define 

estudos de validação de conteúdo. Foram realizadas análises estatísticas que garantem a 

validade do constructo. Esta versão traduzida foi utilizada na presente investigação e optou-se 

pela sua aplicação dado a ser uma escala, multidimensionais com avaliações que abrangem 

aspectos subjetivos e refletem de forma mais especificas a imagem corporal de mulheres 

submetidas à cirurgia por câncer de mama.  

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS  

4.1 Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, transversal, com enfoque quantitativo. 

O estudo descritivo tem como propósito observar, descrever, explorar, classificar e 

interpretar aspectos de fatos ou fenômenos, buscando-se frequência, característica, relação e 

associação entre variáveis (DYNIEWICZ, 2009). Os estudos exploratórios visam a elucidação 

de fenômenos, descoberta ou o achado (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004).   

A pesquisa transversal permite ao pesquisador avaliar as medições em um único 

intervalo de tempo, não existindo, portando, período de seguimento (DYNIEWICZ, 2009). 

O enfoque quantitativo considera que tudo pode ser mensurável, traduzindo em 

números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de recursos e 

de técnicas estatísticas diversas (PRODANOV, 2013). 

4.2 Cenário da pesquisa 

A pesquisa foi realizada na Liga Norteriograndense Contra o Câncer (LNRCC), 

unidade CECAN, selecionada por ser referência em reabilitação oncológica, localizada em 

Natal, estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 
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A LNRCC é uma instituição hospitalar filantrópica, referência em todo estado do Rio 

Grande do Norte no atendimento às demandas oncológicas. Mais de 60% do seu atendimento 

é destinado à clientela do Sistema Único de Saúde (SUS).  

É um estabelecimento de alta complexidade em oncologia em decorrência da 

amplitude de serviços terapêuticos, de ensino, pesquisa, extensão, reabilitação e promoção em 

saúde, dispostos em quatro unidades, sendo três em Natal, capital do estado, e uma em Caicó, 

região do seridó. 

O contato do pesquisador com a instituição se deu de modo sistemático. A primeira 

visita prévia foi agendada junto ao setor de mastologia para o contato inicial com a equipe de 

saúde da unidade, reconhecimento do espaço físico, da rotina do atendimento e do 

acolhimento ao paciente. Nessa oportunidade recolheram-se informações do quantitativo de 

consultas, procedimentos e cirurgias de mama realizadas por mês. 

Uma nova visita foi solicitada para organização dos procedimentos para coleta de 

dados, como: etapa do atendimento para captação do paciente e preparação de um espaço 

físico para realização da entrevista.  

4.3 População e amostra 

A população foi composta por mulheres oncocirurgiadas de mama em tratamento na 

LNRCC. Para seleção da amostra obteve-se inicialmente o número absoluto de mulheres 

oncocirurgiadas de mama e que estavam em tratamento na instituição em que foi 

desenvolvido o estudo. Assim, procedeu-se o levantamento do total da clientela cadastrada na 

instituição escolhida para o estudo, obtendo-se um total de 152 mulheres.  

Os critérios de inclusão elencados foram: ter idade superior a 18 anos, do sexo 

feminino, oncocirurgiada de mama independente da modalidade cirúrgica, estar em 

atendimento e/ou tratamento oncológico na referida instituição. Foram excluídos do estudo os 

sujeitos que atendiam os critérios de inclusão acima descritos, porém apresentava ma 

formação congênita que interferisse na avaliação da imagem corporal. 

A amostra selecionada para compor o estudo foi calculada tendo como referência 

populações finitas, como segue:  

 

 

 

 

 

 
n= 
 

Z2 x P x Q x N 

  e2 x (N-1) + Z2 x P x Q 
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Foi considerado o nível de confiança de 95% (z = 1,96) e o erro (e) de 5%, e uma 

proporção P de mulheres que realizaram a oncocirurgia de mama de 50%. Dessa forma: Z² = 

1,96; P = 50%; Q= 50%; e2 = 5%, obtém uma amostra de 109 mulheres. Foi acrescido 10% 

para possíveis perdas, totalizando ao final uma amostra de 120 mulheres, sendo coletados 4 

indivíduos a mais da amostra determinada.  

4.4 Procedimento de coleta de dados 

Anterior às atividades de campo, foram providenciados os instrumentos de coleta de 

dados, o questionário socioeconômico e a escala de avaliação da imagem corporal, e demais 

materiais necessários para coleta. Foram selecionados alunos de iniciação científica para 

auxiliar na coleta de dados, e para tanto foram capacitados em três encontros com duração de 

aproximadamente três horas.  

No primeiro encontro foi exposta a temática do câncer de mama, as formas de 

tratamento, dentre elas os tipos de cirurgia, e os efeitos psicológicos e físicos do tratamento. O 

segundo encontro abordou o Instrumento nº 1, com a exposição dos seus itens, a correta forma 

de preenchimento e aspectos relacionados à abordagem aos sujeitos participantes da pesquisa. 

Por fim, o terceiro encontro foi dividido em três momentos para melhor exposição do 

Instrumento nº 2. Como se trata de uma escala de Likert de cinco pontos, inicialmente houve 

demonstração de como se lê uma escala de Likert em geral; posteriormente realizou-se a 

leitura de todas as assertivas da escala utilizada nesse estudo; finalmente foi simulado o 

preenchimento da escala e respostas de questionamentos que surgiram na ocasião.  

Os dados foram coletados no período de março a maio de 2015, e ocorreu da seguinte 

forma: as mulheres que atenderam aos critérios de inclusão e estavam agendadas para 

consulta médica naquele dia eram acolhidas pela equipe de coleta, esclarecida sobre a 

pesquisa e a voluntariedade na participação; uma vez consentindo eram encaminhadas a sala 

de espera. Neste setor foi realizado o atendimento individualizado, preparado para ser o 

ambiente acolhedor com musicas e flores, no intuito de desmistificar as ideias formuladas 

daquele ambiente, onde a maioria recebeu o diagnóstico de câncer, realizou o tratamento e 

retorna periodicamente para as consultas de rotina com receio da recidiva.  

Por conseguinte, foi exposto o objetivo do estudo, o que seria abordado no 

questionário e na escala, seguida da leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

esclarecido (TCLE). Por fim, foi iniciado o preenchimento do Instrumento nº 1, e em seguida 

o Instrumento nº 2. 

É importante destacar que anterior ao início do preenchimento dos Instrumentos para 

coleta de dados, o entrevistador estabeleceu comunicação informal, sobre temas variados, 
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com finalidade de propiciar empatia, comunicabilidade e confiança, fundamentais para êxito 

do estudo. 

A comunicação envolve o processo de transmissão e recepção de mensagem entre o 

emissor e o destinatário receptor, estabelecida através de linguagem verbal (fala) ou não 

verbal (visual, gestos ou expressão facial), com vistas a estabelecer relação com os outros e 

transformar a si mesmo e a realidade, por meio da troca entre as pessoas, que provoca a curto 

ou longo prazo, mudanças na forma de sentir, pensar e atuar dos envolvidos (SOUZA, 2002). 

A técnica de estabelecer comunicação em saúde entre o entrevistador e entrevistado 

durante a coleta de dados de um estudo, cuja temática gera possível constrangimento a 

exemplo do câncer, é uma importante ferramenta para fornecer informação ao público alvo, 

aproxima-lo do objeto de investigação e promover conforto para lidar com assuntos de 

impacto psicológico, com vistas a produzir mudança a favor do desempenho durante o estudo 

(INCA, 2007; JUNQUEIRA et al., 2013).   

Figura 1 – Esquema do procedimento de coleta de dados do estudo 

 

 

 

4.4.1 Instrumento de coleta de dados 

 Os instrumentos utilizados nesse estudo foram divididos em: Instrumento nº 1 – 

Questionário socioeconômico e dados cirúrgicos (APÊNDICE A); e Instrumento nº 2 - Escala 

Body Image After Breast Cancer Questionnaire (ANEXO A).  

 O Instrumento nº 1 é composto por quinze assertivas com perguntas abertas e 

fechadas, sendo sete voltadas para investigação dos dados socioeconômicos, e oito 

envolvendo os dados cirúrgicos. Em se tratando do perfil socioeconômico, foi investigada a 

faixa etária, estado civil, local de residência, vida sexual (nota de zero a dez para a vida sexual 

caso esteja ativa), escolaridade e situação financeira. Os dados cirúrgicos investigaram o 
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número de mamas afetadas pelo câncer, a recidiva local, presença de metástase, o tipo de 

tratamento utilizado, a continuidade e o tempo de realização do tratamento, problemas no 

braço decorrente do esvaziamento axilar e o tipo de cirurgia.  

 O Instrumento nº 2 contem 44 questões dispostas em escala do tipo Likert de cinco 

pontos, distribuídas em seis escalas de domínios de imagem corporal: 

 Escala de vulnerabilidade; 

 Escala de estigma corporal; 

 Escala de limitações; 

 Escala de preocupações com o corpo; 

 Escala de transparência; 

 Escala de preocupações com o braço; 

As assertivas variam conforme a intensidade para as afirmações de tipo 1 (discordo 

totalmente, discordo, nem concordo nem discordo, concordo e concordo totalmente); e a 

frequência para as afirmações de tipo 2 (nunca, raramente, às vezes, frequentemente e 

sempre), alteradas somente para garantir melhor leitura das assertivas na escala (conforme 

escala original). 

 As afirmativas de intensidade e frequência recebem escore que variam de um a cinco, 

conforme a figura abaixo: 

  Figura 2 – Escore das afirmativas de intensidade e frequência.   

 
  Fonte: Gonçalves (2012) 
 

 Os itens que compõem as seis escalas de domínio encontram-se dispostos 

aleatoriamente para que não haja vício de resposta, comum de ocorrer em escalas do tipo 

Likert de cinco pontos. Desse modo, as escalas e os itens que as compõe estão descritos no 

quadro abaixo: 

Quadro 1 – Domínios da imagem corporal separados por escalas e respectivas assertivas 
que as compõe. Natal, 2015. 

Escala Assertiva 

Escala de vulnerabilidade 3; 10; 12; 17; 31; 33; 34; 40; 44 

Escala de estigma corporal 1; 2; 6; 9; 14; 15; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 27; 32 

Escala de limitação 4; 29; 35; 36; 37; 41 

Escala de preocupação com o corpo 5; 7; 8; 13; 16; 18 

Escala de transparência 24; 26; 28; 38; 42; 43 

Escala de preocupação com o braço 11; 30; 39 
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 É importante ressaltar que no universo das 44 questões, as assertivas 19 e 43 são 

respondidas apenas por mulheres que realizaram mastectomia sem reconstrução, e as 

assertivas 20, 21, 22, 23 e 44 são respondidas apenas por mulheres submetidas à mastectomia 

com reconstrução e quadrantectomia.  

4.5 Classificação das variáveis do estudo 

 Para melhor visualização das variáveis do estudo, estas foram classificadas conforme 

os Instrumentos. Como o Instrumento nº 2 trata-se de uma escala do tipo Likert e são 

atribuídos escores às assertivas, essas são classificadas como variáveis quantitativas. A 

respeito do Instrumento nº 1, as variáveis são classificadas como: 

 Variável quantitativa contínua: idade e tempo de realização do tratamento; 

 Variável quantitativa discreta: nota para vida sexual e mama afetada; 

 Variável dicotômica: vida sexual, situação financeira, recidiva local, metástase, 

continua em tratamento e problemas no braço;  

 Variável categórica: local de residência, tipo de cirurgia, tipo de tratamento, 

escolaridade e estado civil.  

4.6 Análise dos dados 

 Os dados coletados foram armazenados em dupla entrada em bancos eletrônicos 

construídos especificamente para esse estudo. Inicialmente foram tabulados no Microsoft 

Excel versão para Windows e transposto para Software Statistical Package for Social Science 

(SPSS) versão 20.0 para Windows. As variáveis socioeconômicas e clinicas são descritas em 

frequências absolutas e relativas.  

 O Instrumento nº 2 como se trata de uma escala de Likert de cinco pontos, os valores 

de um a cinco atribuídos formaram o escore. De acordo com especificação dos autores da 

escala, o escore de cada item corresponde à resposta dada pelo sujeito. No entanto, a escala 

original e sua versão traduzida para o português não quantifica em valores de referência os 

escores finais. Assim, foram considerados para esse estudo escores mais relevantes àqueles 

que apresentaram maior frequência, tomando-se por base o limiar de 50%.  

Em seguida, os dados foram categorizados e organizados em grupo por tipo de 

cirurgia, assim especificados: Grupo 0 – cirurgia de quandrantectomia; Grupo 1 – 

mastectomia com reconstrução; Grupo 2 – mastectomia sem reconstrução. 

 A normalidade dos dados foi analisada com o teste de Kolmogorov-Smirnov, não 

apresentou distribuição normal. Foram utilizados testes não paramétricos para amostra 
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independente.  O teste de Kruskal-Wallis (p<0,05) foi utilizado para verificar possível 

diferença significante entre grupos nas variáveis.  

O teste U de Mann-Whitney foi aplicado como análise post hoc para descobrir a real 

diferença entre grupos, sendo empregado a correção de Bonferroni, para evitar o Erro do tipo 

I, com o ajuste do nível de significância no valor de p = 0,016. 

 

4.7 Aspectos éticos 

O projeto foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da LNRCC sob nº CAAE 35155714.1.0000.5293. Os pesquisadores obedeceram às 

diretrizes da Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde sobre a pesquisa com seres 

humanos. Os sujeitos selecionados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE B), com dados acerca da pesquisa, como objetivo, e garantia da 

confidencialidade da identidade do sujeito.  

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização da amostra 

Os dados socioeconômicos encontram-se especificados na Tabela 1, na qual se 

observa que a faixa etária predominante foi de mulheres acima de 40 anos, casada/união 

estável (59,7%), vida sexual inativa (56,2%), das que consideraram a vida sexual ativa 

relataram uma nota de 5 a 10 para este item (53,5%), residentes na capital do estado (51,6%), 

escolaridade de ensino fundamental (42,7%) e na categoria de financeiramente insegura 

(54,8%). Essa realidade socioeconômica está de acordo com resultados encontrados na 

literatura para mulheres com câncer de mama (MOURA; CASTRO; COSTA, 2013; PENHA 

et al., 2013).  

 A faixa etária encontrada corresponde a que mais acomete mulheres com câncer de 

mama no Brasil. Por esse motivo é considerada como fator de risco para o desenvolvimento 

da doença, direcionando as campanhas de detecção precoce para essa população (PENHA, et 

al., 2013; PINHO; COUTINHO, 2007). 
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Tabela 1 - Perfil socioeconômico das mulheres oncocirurgiadas de mama. Natal, RN. 
Brasil, 2015.  

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 
 

Quanto à situação conjugal, foi detectado que as mulheres eram predominantemente 

casadas ou em união consensual, porém informaram ter vida sexual inativa, provavelmente 

em decorrência de aspectos relacionados à sua imagem corporal, além da patologia e suas 

formas de tratamento, que favorecem a fadiga, a diminuição da lubrificação vaginal, e 

distúrbios que impedem o desencadear do desejo durante o envolvimento sexual. Situação 

semelhante foi encontrada em outra investigação no Piauí, que embora as mulheres 

apresentem este status, relatam vida sexual inativa ou insatisfatória devido às alterações da 

imagem corporal (MOURA; CASTRO; COSTA, 2013).   

A maioria das pacientes informou residir na capital do estado, situação justificada pela 

inexistência de serviços de referência no interior para tratamento do câncer de mama. Este 

fato demanda deslocamento para as cidades polos e o isolamento social das pessoas que 

compõe a rede de apoio, propiciando angustia depressão e demais sentimentos que podem 

influenciar os distúrbios de imagem corporal. (VIEGAS et al., 2014). 

Variáveis n % 
Idade   
     20 - 39 anos 20 16,1 

     40 - 59 anos 
Acima de 60 anos 

63 
41 

50,8 
33,1 

Estado civil   
     Solteira 40 32,3 

     Casada/União estável 74 59,7 

     Divorciada 10 8,0 

Local de residência   
     Capital 64 51,6 

     Interior do estado 60 48,4 

Vida sexual   
     Inativa 66 56,2 

     Ativa 58 43,8 

Nota para vida sexual   
     0 – 4 27 46,5 

     5 – 10 31 53,5 

Escolaridade   
     Ensino fundamental 53 42,7 

     Ensino Médio 39 31,5 

     Ensino Superior 31 25,0 

     Analfabeta 01 0,8 

Seguro financeiramente   
Inseguro 68 54,8 

Seguro 56 45,2 
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A escolaridade de nível básico encontrada neste estudo é corroborada por outras 

investigações na temática e fundamenta a premissa de que o grau escolar influencia a 

sobrevida de paciente com câncer, uma vez que limita a apreensão do autocuidado e de 

estratégias em saúde para o sucesso do tratamento (PENHA et al., 2013). Além do mais, os 

distúrbios de imagem corporal ora apresentados pelas investigadas podem ser influenciados 

pelo nível de instrução, visto que há relação inversa entre a escolaridade e satisfação da 

imagem corporal, de modo que quanto menor a escolaridade maior a insatisfação com a 

imagem corporal (SKOPINSKI; RESENDE; SCHNEIDER, 2015). 

 A insegurança financeira evidenciada nesta amostra é fundamentada pelo afastamento 

do posto de trabalho em decorrência das limitações físicas após a modalidade cirúrgica 

(LOBO et al., 2014).  Estudo que associa a imagem corporal à qualidade de vida referencia 

que problemas financeiros e de renda interferem na forma como o sujeito se vê (SKOPINSKI; 

RESENDE; SCHNEIDER, 2015), sobretudo, em situações de oncocirurgia mamária devido à 

soma de transtornos psicológicos e sociais envolvidos no processo. 

Com relação aos dados cirúrgicos, apresentados na Tabela 2, pode-se observar que o 

tipo de cirurgia prevalente foi a mastectomia sem reconstrução (41,9%), em apenas uma 

mama (87,1%), sem recidiva local (92,7) e sem metástase (95,2). O tratamento prescrito após 

a cirurgia foi a quimioterapia e radioterapia (50%), realizadas em um período superior a um 

ano (41,1%) e finalizado na época da coleta de dados. 

Reportando aos dados anteriores, considera-se que a mastectomia sem reconstrução, 

pode ser um fator interveniente nos distúrbios de imagem corporal, pois representa a 

mutilação de um órgão que simetricamente compõe uma imagem corporal ideal dentro dos 

padrões de beleza. Assim, como revelado por outro estudo, as mulheres submetidas à 

mastectomia sem reconstrução apresentam assimetria evidente na região das mamas, fato que 

gera desconforto estético, constrangimento perante os outros, baixo autoestima e consequente 

insatisfação com a percepção corporal (ENOMOTO et al., 2014).  

A escolha da terapia neo(adjuvante), local ou sistêmica, para o câncer de mama é 

baseada no estadiamento do tumor e no quadro clínico da paciente. A maioria das mulheres 

desse estudo foi submetida a tratamentos de quimioterapia e radioterapia isolados ou 

combinados, situação apontada em outras investigações como interveniente na construção da 

própria imagem corporal após o câncer de mama, por ocasionarem efeitos adversos como a 

alopecia, linfedema, aumento do peso corporal e distúrbios sexuais decorrente do 

ressecamento vaginal e alteração da libido corporal (ENOMOTO et al., 2014; OLIVEIRA et 

al., 2010). 
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 Tabela 2 - Dados cirúrgicos de mulheres oncocirurgiadas de mama. Natal, RN, Brasil, 
2015. 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 

Os dados apresentados a seguir denotam a imagem corporal identificada por meio da 

Escala Body Image After Breast Cancer. Reportando-se ao primeiro domínio “Estigma 

Corporal” buscou-se reforço da literatura para um melhor entendimento dessa assertiva e foi 

encontrado que a concepção de estigma representa a identidade social do sujeito. Portanto, 

àquele sujeito que não possui características semelhantes a um determinado grupo é, muitas 

vezes, considerado indiferente e quando essas características o diminuem, elas estigmatizam o 

sujeito (GOFFMAN, 1988). Assim, o domínio “Estigma corporal” para mulheres 

oncocirurgia de mama, pode se constituir de uma marginalização social, por descaracterizar 

uma estrutura anatômica, favorecendo a baixa autoestima e tornando-as vulneráveis aos 

conceitos sociais de beleza. Essas informações são evidenciadas na Tabela 3. 

Variáveis n % 
Mama afetada   
     Uma mama 108 87,1 

     Duas mamas 16 12,9 

Recidiva Local   
Sim 9 7,3 

Não  115 92,7 

Metástase   
Sim  6 4,8 

Não 118 95,2 

Tipo de tratamento   
Quimioterapia 28 22,6 

Radioterapia 6 4,8 

Quimioterapia e radioterapia 62 50,00 

Nenhum tratamento 28 22,6 

Continua em tratamento   
Sim  35 28,2 

Não 89 71,8 

Tempo de realização do tratamento   
Não fez tratamento 28 21,0 

Até 1 mês 12 11,3 

2 meses – 1 ano 33 26,6 

Acima de 1 ano 51 41,1 

Problemas no braço   
Sim  32 25,8 

Não  92 74,2 

Tipo de cirurgia   
Mastectomia sem reconstrução 52 41,9 

Mastectomia com reconstrução 31 25,0 

Quadrantectomia 32 25,8 

Mastectomia e quadrantectomia 9 7,3 
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Tabela 3 – Escore do domínio “Estigma Corporal”. Natal, RN, Brasil, 2015. 
 Discordo (%) Concordo (%) Nem concordo e nem 

discordo (%) 
Tento esconder meu 
corpo 73,4 25,8 0,8 
Evito olhar minhas 
cicatrizes da cirurgia 
da mama 

 
76,6 

 
20,2 

 
3,2 

Sinto-me menos 
feminina desde o 
câncer 

 
54,7 

 
38,8 

 
6,5 

Sinto-me confortável 
trocando de roupa em 
um vestiário público 

 
45,2 

 
50,8 

 
4,0 

Sinto que aquela 
parte minha deve 
permanecer 
escondida 

 
50,8 

 
41,9 

 
7,3 

Tenho medo de tocar 
minhas cicatrizes da 
cirurgia da mama 

 
81,5 

 
14,5 

 
4,0 

Sinto-me confortável 
ao olhar minha 
mastectomia 

 
44,0 

 
52,0 

 
4,0 

Manteria meu peito 
coberto durante a 
intimidade sexual 

 
37,9 

 
62,1 

 
0,0 

Estou feliz com a 
posição do meu 
mamilo 

 
42,2 

 
51,1 

 
6,7 

Estou satisfeita com o 
tamanho das minhas 
mamas 

51,1 
 

46,7 
 

2,2 

Sinto-me confortável 
quando outras 
pessoas olham 
minha(s) mama(s) 

 
55,6 

 
32,3 

 
11,1 

A aparência da(s) 
minha(s) mama(s) 
poderia incomodar 
outras pessoas 

 
37,7 

 
55,6 

 
6,7 

Evito intimidade 
física, como contato 
muito próximo com 
alguém 

 
38,7 

 
61,3 

 
0,0 

Evito expor meu 
corpo ao trocar de 
roupa 

31,5 68,5 0,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015. 

Os escores relevantes nesse domínio apontam a discordância nas variáveis “Evito 

olhar minhas cicatrizes da cirurgia da mama”, “Tenho medo de tocar as cicatrizes da minha 
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cirurgia”, e a concordância de resposta “Sinto-me confortável ao olhar minha mastectomia”, 

fundamentando a premissa de que a mulher com câncer de mama vivencia uma trajetória de 

sentimentos que inicia com a negação, medo da morte, angústia, depressão e, somente após as 

primeiras consultas e o acesso a terapêutica, surge a arquitetura do enfrentamento, que faz 

com que a mulher veja as cicatrizes e limitações do processo como fundamentais para 

sobrevivência à patologia e a busca pela cura (NASCIMENTO et al., 2015; OLIVEIRA et al., 

2010). 

Por outro lado, as indicações relativas a:  “Sinto-me confortável quando outras pessoas 

olham minha(s) mama(s)”, “A aparência da(s) minha(s) mama(s) poderia incomodar outras 

pessoas”, “Evito intimidade física, como contato muito próximo com alguém” e “Evito expor 

meu corpo ao trocar de roupa” retrata o desconforto com a possibilidade de tornar as sequelas 

físicas, oriundas da oncocirurgia, aparentes para os outros.  

É importante ressaltar que o conceito de imagem corporal é formulado com base na 

percepção sobre si e dos outros sobre si (VAMOS, 1993), e o receio de se mostrar pode ser 

justificado pela insatisfação com a imagem corporal, medo do estigma e julgamento social 

(ALMEIDA; GUERRA; FILGUEIRAS, 2012; OLIVEIRA  et al., 2010). 

As abordagens sobre a opinião e a forma como o outro vê o corpo e a mama foram 

significantes neste domínio e, mais uma vez fortalece a idealização social da aparência em 

busca de um padrão corporal aceitável. Essa análise é corroborada por dados encontrados em 

um estudo de evidência científica sobre a imagem corporal de mulheres após o câncer de 

mama, no qual enfatiza a preocupação do sujeito mutilado com a opinião da família, amigos e 

principalmente a do companheiro, a respeito de suas mamas (SANTOS; VIEIRA, 2011).  

Prosseguindo na análise deste domínio a concordância na variável “Manteria meu 

peito coberto durante a intimidade sexual” é explicada na literatura como distúrbio de 

sexualidade após a oncocirurgia de mama e a insatisfação com a imagem corporal, reforçada 

pela concepção machista de empregar à mama significado apenas sexual e materno, e pelo 

estigma corporal sobre mulher oncocirurgiada de mama em razão de não ter condição de 

seguir este estereótipo (AURELIANO, 2009).  

Ainda sobre este aspecto, considera-se que, evitar mostrar a mama durante a 

intimidade sexual se dá em virtude do temor do julgamento pelo companheiro, que muitas 

vezes apresenta-se hostil perante a mutilação, agressivo, e, na maioria dos casos, tem relação 

extraconjugal devido a não satisfação com a estética corporal da mulher (MOLINA; 

MARCONI, 2006). Outro achado sobre a temática em questão comprova que após a 

mastectomia 80% dos sujeitos cobriam a mama durante a relação sexual por acreditarem que 
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a cicatriz visível aos olhos do companheiro prejudicaria a atração sexual (PRATES et al., 

2014).   

O segundo domínio investigado aborda as questões da “vulnerabilidade”. O conceito 

de vulnerabilidade voltado para a saúde inclui situações específicas em que o sujeito estar 

propenso a vivenciar em virtude da doença. O contexto ainda permite utilizar a definição em 

situações distintas, como em casos de ser vulnerável ao estado emocional/sentimental, ou 

ligado aos aspectos físico e a propensão a determinados danos corporais. O domínio 

“Vulnerabilidade” avalia o quão vulnerável é o corpo ao câncer de mama (BAXTER et al, 

2006) e está apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Escore do domínio “Vulnerabilidade”. Natal, RN, Brasil, 2015. 

 Discordo (%) Concordo (%) Nem concordo e nem 
discordo (%) 

Sinto que há uma 
bomba relógio dentro 
de mim 

39,5 51,6 8,9 

Sinto que meu corpo 
foi invadido 

49,2 19,3 31,5 

Sinto que meu corpo 
me desapontou, me 
deixou na mão 

61,3 18,5 20,2 

Sinto que alguma 
coisa está tomando 
conta do meu corpo 

58,1 21,7 20,2 

Meu corpo me 
preocupa 

25,8 74,2 0,0 

Sinto raiva do meu 
corpo 

62,1 37,9 0,0 

Preciso ser 
tranquilizada a 
respeito da minha 
saúde 

33,1 66,9 0,0 

Preocupo-me com 
pequenas dores 

12,1 87,9 0,0 

Penso a respeito da(s) 
minha(s) mama(s)* 

13,0 87,0 0,0 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 
*questão respondida apenas por mulheres que fizeram mastectomia com reconstrução ou 
quadrantectomia. 
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Neste domínio, as respostas obtidas como discordantes as assertivas “Sinto que meu 

corpo me desapontou, me deixou na mão” e “Sinto raiva do meu corpo” evidenciam que as 

mulheres oncocirurgiadas de mama, mesmo insatisfeita com a aparência física, preocupam-se 

com o corpo e não o culpa ou sente raiva pelo acometimento da doença, provavelmente por 

entender que o tratamento a qual foi submetida é um sustentáculo para a vida, reformulação 

de seus conceitos após a oncocirurgia. A valorização do corporal e de suas partes faz com que 

a mulher consinta a retirada da mama para não perder o restante do corpo, e justifica tal 

posicionamento com o lema de que "a mulher não se resume a um peito" (AURELIANO, 

2009). 

Outra leitura importante é feita nas variáveis “Meu corpo me preocupa” “Sinto que há 

uma bomba relógio dentro de mim” e “Preocupo-me com pequenas dores”, ambas com 

percentual significante de concordância. A literatura enfatiza que os sujeitos com câncer 

temem a recidiva tumoral e por isso preocupam-se com o corpo e com pequenas dores, além 

disso, sentem culpa pelo não controle dos fatores de risco que levou ao desenvolvimento da 

doença, como: ausência de hábitos saudáveis, qualidade de vida, preocupação com a saúde e 

autocuidado, só despertados no indivíduo após um estado de necessidade, ou situações que 

gerem dano, como no caso do câncer de mama as sequelas oriundas da trajetória patológica 

(BANDEIRA et al., 2014; FERREIRA; FRANCO; QUEIROZ, 2002).  

As sequelas físicas, como a alopecia, ganho de peso, cicatriz da cirurgia e alteração 

sexual, são oriundas do câncer e de suas formas de tratamento. Essas características são 

equivalentes às relatadas como estigmas dos sujeitos que, muitas vezes, são evidenciadas para 

as outras pessoas. Nesse raciocínio Baxter (2006) definiu o domínio “Preocupação com o 

corpo” para tratar as questões representativas dos sinais físicos e o domínio “Transparência” 

relacionando-se ao sentimento de preocupação por evidencia das mudanças promovidas pela 

doença. Os escores desses domínios estão descritos na Tabela 5. 

As questões relativas ao domínio “preocupação com o corpo” destacam o 

descontentamento das mulheres com a aparência, possivelmente associado com a evidência 

das sequelas físicas oriundas das formas de tratamento, o que pode influenciar os distúrbios de 

imagem corporal. As evidencias mostram que após cirurgia neoplásica de mama a unidade 

corporal é fragmentada e as alterações físicas na região mamária são perceptíveis, por isso há 

preocupação com a forma e estrutura corporal para que não externem os sinais físicos 

oriundos das formas de tratamento.  

Assim, é possível que a mastectomia sem reconstrução, tipo de cirurgia prevalente 

neste estudo, torne-se um método agressivo de ressecção mamária e gere insatisfação 

corporal, dado justificado em estudo cujos dados relatam que as mulheres mastectomizadas 
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sem reconstrução desejam mudança corporal em detrimento das mulheres que realizaram a 

reconstrução da mama ou retiraram apenas o quadrante (SANTOS; VIEIRA, 2011).  

Tabela 5 – Escore do domínio “Preocupação com o corpo”. Natal, RN, Brasil, 2015. 

 Discordo (%) Concordo (%) Nem concordo e nem 
discordo (%) 

Estou satisfeita com a 
forma do meu corpo 

55,6 29,4 15,3 

Gosto do meu corpo 63,6 14,5 21,8 

Sinto-me confortável 
com minha aparência 
com a prática da 
atividade física 

 

37,1 

 

15,3 

 

47,6 

Gosto de minha 
aparência exatamente 
como ela é 

 

58,1 

 

33,0 

 

8,9 

Estou satisfeita com a 
aparência do meu 
quadril 

 

59,7 

 

12,1 

 

28,2 

Estou satisfeita com a 
forma do meu 
bumbum 

 

59,7 

 

20,9 

 

19,4 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

   

Outro aspecto relevante nesse domínio é a representação da variável “Estou satisfeita 

com a forma do meu bumbum”. É importante ressaltar que o culto ao corpo escultural idealiza 

a mama e as nádegas como partes do corpo valoradas durante a sedução e a prática sexual. 

Uma pesquisa sobre a concepção de corpo pela mulher brasileira revela que o “corpo 

biológico” foi transformado em “corpo capital” (magro, esguio, com mamas grandes e 

nádegas saradas), sendo o único corpo que mesmo sem roupa está vestido conforme dita a 

moda; a roupa, nesse caso, seria apenas acessório de valorização do corpo capital 

(GOLDENBERG, 2011). No entanto, as mulheres oncocirurgiadas de mama apresentam 

entraves quem impedem de seguir o padrão corporal socialmente aceitável e, por esse motivo, 

sentem-se insatisfeita com o corpo e com a imagem corporal. 

 É importante destacar que a variável “Sinto-me confortável com minha aparência com 

a prática da atividade física” apresenta maior porcentagem de escore no item “nem concordo e 

nem discordo”, corroborado com estudo em que as mulheres oncocirurgiadas de mama 

tendem a não realizar atividade física pelas limitações do tratamento (ENOMOTO et al., 

2014).  



43 
 

 Os escores das assertivas do domínio “Transparência”, apresentados na Tabela 6, 

expressa a preocupação com a obviedade das características físicas oriundas do processo 

cirúrgico para tratamento do câncer de mama, e mais uma vez reforça a preocupação com o 

julgamento alheio para sua imagem corporal, que pode estigmatiza-la socialmente, resultado 

encontrado no domínio “Estigma Corporal”. 

As assertivas “Acho que minhas mamas parecem desiguais para os outros” e “Sinto 

que as pessoas podem falar que minhas mamas não são iguais” obtiveram escores 

representativos (acima de 50%), justificável pelo fato de que a obviedade do câncer de mama 

e da cirurgia neoplásica como forma de tratamento se dá, principalmente, através da alopecia 

e do desnivelamento na região superior do tórax causada pela ausência da mama (SANTOS; 

VIEIRA, 2011). Esse fato poderá levar ao isolamento social justificado na convicção das 

mulheres de que a aparência física pode incomodar os outros, em virtude de não seguir os 

padrões de beleza impostos pela sociedade (BANDEIRA et al., 2011). 

 

Tabela 6 – Escore do domínio “Transparência”. Natal, RN, Brasil, 2015. 

 Discordo (%) Concordo (%) Nem concordo e nem 
discordo 

Sinto que as pessoas 
ficam olhando meu 
peito 

30,6 69,4 0,0 

Sinto que as pessoas 
ficam me olhando 

29,0 71,0 0,0 

Preciso ser 
tranquilizada a 
respeito da aparência 
das minhas mamas 

34,7 65,3 0,0 

Acho que minhas 
mamas parecem 
desiguais para os 
outros 

34,7 65,3 0,0 

Sinto que as pessoas 
podem falar que 
minhas mamas não 
são iguais 

32,3 67,7 0,0 

Preocupo-me que 
minha prótese ou 
enchimento 
escorregue, saia do 
lugar* 

18,0 82,0 0,0 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 
*questão respondida apenas por mulheres que fizeram mastectomia sem reconstrução 
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 A relevância dos escores nas questões: “Sinto que as pessoas ficam olhando meu 

peito” e “Sinto que as pessoas ficam me olhando” é fundamentada no princípio de que a 

ausência da mama faz com que a mulher se autodenomine “defeituosa” ou “deficiente” e, por 

esse motivo, atrai olhares piedosos (AURELIANO, 2009). Essas questões traduzem tamanha 

insatisfação com a imagem corporal, além do possível transtorno de imagem corporal, caso 

seja considerada a percepção do outro sobre si. 

As próteses de enchimento colocadas abaixo do sutiã são utilizadas para minimizar a 

diferença entre as mamas. Neste domínio a variável “Preocupo-me que minha prótese ou 

enchimento escorregue, saia do lugar” apresentou-se como variável de maior destaque, e 

sugere sua eficácia como ferramenta para restabelecer a autoconfiança e melhorar a satisfação 

com a imagem corporal. A importância da prótese também é reafirmada como apoio 

adaptativo de ausência da mama, para escolher uma roupa, ir a praia ou até mesmo abraçar 

alguém, momento conflituoso devido ao contato direto com o outro (AURELIANO, 2009). 

As questões relativas à aparência do braço estão descritas na tabela 7, e apontam os 

tratamentos cirúrgicos, principalmente o esvaziamento axilar, como causa de danos para o 

braço, como edema, perda da mobilidade, dores, parestesia e limitação de movimento.  O 

esvaziamento axilar é considerado modalidade cirúrgica de retirada dos linfonodos axilares 

em virtude do comprometimento neoplásico e, devido à retirada do tecido, interfere na 

estética do braço. Além disso, provoca linfedema, desproporcionalidade do membro devido e 

aumento do peso relacionado ao edema no braço lateral a mama afetada (ENOMOTO et al., 

2014).  

Portanto, considera-se o escore de discordância obtido como a variável “Estou 

satisfeita com a aparência do meu braço” retrata a insatisfação com a estética do braço, 

relacionada aos efeitos adversos do esvaziamento axilar, e consequentemente afeta o modo 

como a mulher se vê. 

Por outro lado, os escores de significância das variáveis “O inchaço do meu braço é 

um problema para mim” e “As dores no braço são um problema para mim” retratam a 

possível ausência da prevenção e tratamento através da massagem fisioterápica e exercício 

físico. Esses procedimentos são fundamentais para minimizar os problemas no braço após o 

procedimento cirúrgico (ENOMOTO et al., 2014). 
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Tabela 7 - Escore do domínio “Preocupação com o braço”. Natal, RN, Brasil, 2015. 

 Discordo (%) Concordo (%) Nem concordo e nem 
discordo (%) 

Estou satisfeita com 
a aparência do meu 
braço 

 

63,7 

 

26,6 

 

9,7 

O inchaço do meu 
braço é um 
problema para mim 

 

50,8 

 

49,2 

 

0,0 

As dores no braço 
são um problema 
para mim 

 

41,9 

 

58,0 

 

0,0 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

Em relação ao domínio “Limitação”, apresentado na tabela 8, as questões são 

concernentes à redução da capacidade física e mental para realização das atividades de vida 

diária, ocasionada pelos efeitos adversos dos tratamentos cirúrgicos e adjuvantes para 

terapêutica do câncer de mama. Tanto as respostas fornecidas como “discordo” e as que 

enquadram no “concordo” revelam um desgaste físico decorrente da doença. Os efeitos 

colaterais como fadiga, distúrbios gastrointestinais, disfunção cognitiva e ganho de peso, são 

comumente relatados após sessão dos tratamentos Acredita-se que as consequências do efeito 

interfiram negativamente na disposição, vida sexual, qualidade de vida e, sobretudo, na 

imagem corporal das mulheres (SANTOS; VIEIRA, 2011).  

A variável de destaque “Meu corpo me impede de fazer coisas que eu quero fazer” 

sugere a limitação por aspecto físico das mulheres oncocirurgiadas de mama no 

desenvolvimento das atividades de rotina. Tal situação pode conduzir para o isolamento social 

associado à improdutividade, a distúrbios depressivos oriundos da ociosidade, e interferência 

na qualidade de vida, que, por conseguinte atuam negativamente na imagem corporal. 

Ainda sobre o domínio “limitação”, estudo que avaliou a qualidade de vida das 

mulheres após a cirurgia de mama, encontrou os piores escores de imagem corporal associado 

à impossibilidade de vivenciar situações que lhes são prazerosas como: usar roupa decotada, 

biquíni ao ir à praia, e demais acessórios que valorizem a região das mamas (SEMEÃO et al., 

2013).  
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Tabela 8 - Escore do domínio “Limitação”. Natal, RN, Brasil, 2015. 

 Discordo (%) Concordo (%) Nem concordo e nem 
discordo (%) 

Estou feliz com 
minha disposição 

67,7 19,4 12,9 

Estar cansada 
interfere na minha 
vida 

30,6 69,4 0,0 

Posso participar de 
atividades normais 

75,0 25,0 0,0 

Tenho problemas de 
me concentrar 

65,3 34,7 0,0 

Meu corpo me 
impede de fazer 
coisas que eu quero 
fazer 

16,1 83,9 0,0 

Sinto-me normal 36,3 63,7 0,0 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 

 

A variável de destaque “Meu corpo me impede de fazer coisas que eu quero fazer” 

sugere a limitação por aspecto físico das mulheres oncocirurgiadas de mama no 

desenvolvimento das atividades de rotina. Tal situação pode conduzir para o isolamento social 

associado à improdutividade, a distúrbios depressivos oriundos da ociosidade, e interferência 

na qualidade de vida, que, por conseguinte atuam negativamente na imagem corporal. 

Ainda sobre o domínio “limitação”, estudo que avaliou a qualidade de vida das 

mulheres após a cirurgia de mama, encontrou os piores escores de imagem corporal associado 

à impossibilidade de vivenciar situações que lhes são prazerosas como: usar roupa decotada, 

biquíni ao ir à praia, e demais acessórios que valorizem a região das mamas (SEMEÃO et al., 

2013).  

Para melhor visualização dos resultados desse estudo, no Quadro 2 foi sintetizada as 

variáveis de maior escore em cada domínio e suas respectivas respostas, relacionando-se  ao 

grupo de cirurgia predominante. 
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Quadro 2 – Variáveis de maior representatividade por domínio e tipo de cirurgia. Natal, 
RN, Brasil, 2015. 

Variável Domínio Grupo de 
cirurgia 

predominante 

Estatística Valor 

Preocupo-me 
com pequenas 
dores (n=109 - 
87,9% - C*) 

Vulnerabilidade Grupo 2 Média 
Mediana 

Desvio padrão 

3,08 
3,00 
1,169 

Tenho medo de 
tocar minhas 
cicatrizes da 
cirurgia da 
mama (n=101 - 
81,5% - D*) 

Estigma 
Corporal 

Grupo 1 Média 
Mediana 

Desvio padrão 

2,19 
2,00 
1,014 

Meu corpo me 
impede de fazer 
coisas que eu 
quero fazer 
(n=104 - 83,9% 
- C*) 

Limitação Grupo 0 Média 
Mediana 

Desvio padrão 

2,94 
3,00 
1,162 

 

Gosto do meu 
corpo (n=79 - 
63,6% - D*) 

Preocupação 
com o corpo 

Grupo 2 Média 
Mediana 

Desvio padrão 

2,38 
2,00 
0,932 

Estou satisfeita 
com a aparência 
do meu braço 
(n=79 - 63,7% - 
D*) 

Transparência Grupo 2 Média 
Mediana 

Desvio padrão 

2,67 
2,00 
1,098 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 
*C – concordo; D - discordo 
 

 Na análise desse quadro detecta-se que devido à agressividade da cirurgia de 

mutilação da mama, o grupo inserido na mastectomia sem reconstrução foi predominante nas 

respostas das questões do domínio “Vulnerabilidade”, “Preocupação com o corpo” e 

“Transparência”, e sugere que a insatisfação com a imagem corporal está atrelada a 

suscetibilidade de recorrência do câncer, a aparência do corpo e a obviedade das 

características do câncer de mama e da cirurgia, para as outras pessoas do convívio social. 

As mulheres que realizaram mastectomia com reconstrução mamária prevaleceram nas 

repostas do domínio “Estigma corporal” e sua assertiva “Tenho medo de tocar minhas 

cicatrizes da cirurgia da mama”. Supõe que a ausência do medo de tocar nas cicatrizes da 

cirurgia esteja atrelada a reafirmação da garantia da autoestima após a cirurgia de 

reconstrução evidenciada por mínima sequela da mutilação da mama. Um estudo constatou 

que as mulheres que fazem a reconstrução de mama, de forma imediata ou tardia, não tem 

receio de olhar/tocar na cicatriz da cirurgia, devido possuir imagem corporal menos 
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comprometida em detrimento das mulheres que realizaram mastectomia sem reconstrução 

(BANDEIRA et al., 2011).  

É importante destacar que a prevalência desse grupo por tipo de cirurgia no domínio 

supracitado enfatiza que a imagem corporal é influenciada pela percepção, opinião e a forma 

como o outro vê o corpo e a mama e, mais uma vez fortalece o estigma corporal para a 

reformulação do corpo pensado na lógica da idealização social da aparência em busca de um 

padrão corporal aceitável, processo minimizado após a cirurgia de reconstrução da mama.  

Com relação domínio “Limitação” e sua questão elencada, foram representativas para 

o grupo de mulheres que realizaram a quadrantectomia como método cirúrgico. A 

fundamentação encontrada na literatura é de que as mulheres submetidas à quadrantectomia 

tendem a apresentar dor crônica após o procedimento cirúrgico (RETT et al., 2012) ou 

referem temor ao desenvolvimento de atividades de vida diária que demandem esforço, na 

justificativa que essas serão responsáveis por recidiva do câncer.  

A comparação entre os grupos por tipo de cirurgia e o elenco das variáveis 

estatisticamente significantes entre os grupos estão apresentadas no Quadro 3, no qual foram 

considerados o domínio a qual pertence, o grupo de cirurgia prevalente na resposta da variável 

e a média de rank por grupo.  

É imprescindível destacar que reforçando análise anteriormente descrita, os distúrbios 

de imagem corporal sobressaem no grupo cirúrgico de mastectomia sem reconstrução, e 

reforça a premissa de que as cirurgias radicais apresentam piores escores de imagem corporal 

em detrimento das cirurgias conservadoras de mama (SANTOS; VIEIRA, 2011). 

Nesse sentido, a imagem corporal das mulheres oncocirugiadas de mama encontra-se 

afetada nos domínios “Estigma corporal” e “Transparência”. A maneira como a mulher 

percebe a si mesma é influenciada pelo medo de que sequelas físicas do câncer de mama e de 

suas formas de tratamento sejam obvias e transparente para os outros e, por esse motivo haja 

julgamento e estigma social devido às características corporais oriundas do tratamento 

cirúrgico das mamas.  
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Quadro 3 – Variáveis significantes entre os grupos por tipo de cirurgia. Natal, RN, 
Brasil, 2015. 
Variáveis Domínio Kruskal-

Wallis 
(p<0,05) 

Grupo por tipo 
de cirurgia 

Media Rank 
 
 
 

Tento esconder meu 
corpo 

Estigma corporal 0,004 
 

Grupo 0 
Grupo 1 
Grupo 2 

43,78 
57,71 
66,92 

Evito olhar minhas 
cicatrizes da cirurgia 
da mama 

Estigma corporal 0,058 Grupo 0 
Grupo 1 
Grupo 2 

47,56 
58,92 
63,88 

Sinto-me menos 
feminina desde o 
câncer 

Estigma corporal 0,027 Grupo 0 
Grupo 1 
Grupo 2 

45,55 
59,37 
64,85 

Sentiria-me 
confortável trocando 
de roupa em um 
vestiário público 

Estigma corporal 0,005 Grupo 0 
Grupo 1 
Grupo 2 

42,16 
63,90 
64,23 

Evito expor meu 
corpo ao trocar de 
roupa 

Estigma corporal 0,019 Grupo 0 
Grupo 1 
Grupo 2 

44,69 
65,11 
61,95 

Manteria meu peito 
coberto durante a 
intimidade sexual 

Estigma corporal 0,018 
 

Grupo 0 
Grupo 1 
Grupo 2 

44,55 
64,00 
62,70 

Sinto que as pessoas 
ficam olhando meu 
peito 

Transparência 0,066 
*limítrofe 

Grupo 0 
Grupo 1 
Grupo 2 

50,59 
52,69 
65,72 

Sinto que as pessoas 
ficam me olhando 

Transparência 0,057 Grupo 0 
Grupo 1 
Grupo 2 

53,30 
49,77 
65,80 

Preciso ser 
tranquilizada a 
respeito da aparência 
das minhas mamas 

Transparência 0,054 Grupo 0 
Grupo 1 
Grupo 2 

55,33 
69,68 
52,68 

Acho que minhas 
mamas parecem 
desiguais para os 
outros 

Transparência 0,003 Grupo 0 
Grupo 1 
Grupo 2 

44,58 
53,79 
68,77 

Sinto que as pessoas 
podem falar que 
minhas mamas não 
são iguais 

Transparência 0,003 Grupo 0 
Grupo 1 
Grupo 2 

47,42 
50,34 
69,08 

Fonte: dados da pesquisa, 2015. 
Teste de Kruskal-Wallis para grupos independentes 
*dentro do limite de p máximo estabelecido 

As questões “Tento esconder meu corpo”, “Evito olhar minhas cicatrizes da cirurgia 

da mama” e “Sinto-me menos feminina desde o câncer” foram significantes entre o grupo de 

mulheres mastectomizadas sem reconstrução da mama, e sugere a insatisfação com a imagem 

corporal, corroborando dados acima apresentados de que a avaliação que pode gerar 

consequente exclusão de um grupo social em razão de não seguir um padrão estético corporal. 
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Os efeitos colaterais do tratamento minam a representatividade feminina da mulher e, 

consequentemente, a autoestima e imagem corporal (OTANI; BARROS; MARIN, 2015), 

sobretudo na ausência da reconstrução da mama, que além da mutilação convive com a queda 

de cabelo, edema e aumento do peso corporal. Nesse estudo, a predominância do tratamento 

sistêmico de “Quimioterapia e Radioterapia” sumarizado à mastectomia faz com que a mulher 

sinta-se menos feminina. 

Igualmente, na visão da mulher mastectomizada sem reconstrução a estética e a 

desigualdade das mamas após cirurgia pode incomodar os outros, por esse motivo fortalece a 

cirurgia de reconstrução da mama como garantia da autoestima e satisfação com a imagem 

corporal.  Uma investigação relata que os distúrbios de imagem corporal são prevalentes nos 

grupos de mulheres mastectomizadas sem reconstrução da mama, e para as mulheres a 

cirurgia reparadora da mama é realizada para que os sinais da doença não sejam perceptíveis 

(DUARTE; ANDRADE, 2003).   

Nesse estudo ficou evidenciado através da assertiva “Preciso ser tranquilizada a 

respeito da aparência das minhas mamas”, que mulheres submetidas à mastectomia com 

reconstrução de mama necessitam de reafirmação quanto ao sucesso do procedimento. Muito 

embora a reconstrução de mama após a mastectomia contribua para melhores escores de 

imagem corporal, há uma preocupação com a aparência da mama e a necessidade de 

reafirmação por outras pessoas. 

Isso ocorre, frequentemente, em virtude do método de preenchimento escolhido ou 

problemas de medição da prótese, que gerar uma assimetria mamária e influencia na 

elaboração da imagem corporal e na forma como a mulher se vê (SILVA; VIEIRA, 2011). 

Dessa forma, ela necessita do consentimento alheio sobre a aparência da mama e a incerteza 

pode inibir o sujeito no meio social. Nesse estudo, a assertiva “Evito expor meu corpo ao 

trocar de roupa”, respondida com maior média por mulheres mastectomizadas com 

reconstrução mamária, comprova o dado anteriormente exposto. 

O fato de sentir-se menos feminina depois do câncer traduz déficit de autoestima e 

insatisfação com a imagem corporal, e, por conseguinte a alteração dos aspectos sexuais. É 

por esse motivo que se justifica a significância da variável “Manteria meu peito coberto 

durante a intimidade sexual” nesse estudo, a inatividade sexual da amostra e, quando ativos, 

estarem sexualmente insatisfeitos.   

A literatura respalda esse dado com o resultado de uma investigação cujos sujeitos 

relataram que, após o câncer de mama a vida sexual e os aspectos de sexualidade foram 

alterados em virtude da vergonha de se expor ao companheiro ou diminuição da libido e 
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lubrificação vaginal em virtude das dosagens medicamentosas (BANDEIRA et al., 2012; 

GARRUSI; FAEZEE, 2008).  

Outro achado sobre a temática em questão comprova, por meio de um dos estudos 

selecionados, que após a mastectomia 80% dos sujeitos cobriam a mama durante a relação 

sexual por acreditarem ser visível aos olhos do companheiro prejudicaria a atração sexual 

(PRATES et al., 2014).   

Por fim, manter o corpo coberto durante a intimidade sexual também pode ser 

interpretado pela vertente de que os sujeitos possuem uma imagem corporal negativamente 

comprometida e sentem-se envergonhados do novo corpo por não estarem bem resolvidos. 

Nesse sentido, a assertiva “Sinto que as pessoas ficam olhando meu peito” apresenta-se no 

limítrofe de significância, porém, é valorada quando a análise permite inferir que as mulheres 

submetidas à mastectomia sem reconstrução sentem que a assimetria da mama faz com que os 

outros a percebam como anormal, fato não constatado pelos sujeitos com quadrantectomia e 

mastectomia com reconstrução.  

 

6 CONCLUSÕES 

 Avaliar a imagem corporal da mulher oncocirurgia de mama foi relevante por 

considerar um fator de interferência no restabelecimento da autoestima, sexualidade, 

autocuidado e função biopsicossocial, essenciais na reabilitação da mulher.  

A análise dos dados possibilitou a categorização da amostra e da cirurgia, bem como a 

avaliação da imagem corporal de mulheres oncocirurgiadas de mama. O êxito na 

responsividade dos objetivos dessa investigação deve-se a: escolha do Body Image After 

Breast Cancer Questionnaire – BIBCQ, que permite avaliar a imagem corporal em tipos 

cirúrgicos distintos, abordando questões pertinentes para a investigação do objeto proposto e 

rigor metodológico e estatístico nas etapas de validação para língua portuguesa; não obstante, 

aos procedimentos utilizados na coleta de dados para não intimidação do sujeito, uma vez que 

se trata de um tema pessoal de delicada abordagem. 

Nesse sentindo, é evidente que a mulher oncocirurgiada de mama enfrenta longa 

trajetória e um misto de sentimentos desde o momento do diagnóstico do câncer de mama. No 

primeiro momento há negação, medo da morte, angústia, depressão e, somente após as 

primeiras consultas, surge a arquitetura do enfrentamento através do apoio religioso, familiar, 

dos amigos, e do companheiro. Uma nova inquietação emerge quando traçadas as 

modalidades terapêuticas a depender da condição clínica individual. Uma vez prescrito a 

intervenção cirúrgica o receio dar-se quanto à sobrevivência ao procedimento, sobretudo nos 
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casos de maior comprometimento tumoral e, somente após, são consideradas as questões 

ligadas à estética e a imagem corporal após a retirada da mama.  

O entendimento dessa trajetória é útil para a compreensão de que, as questões 

relacionadas à imagem corporal, aparência física e satisfação com o corpo são evidentes na 

amostra desse estudo devido ao tempo de cirurgia/tratamento superior a um ano e, por esse 

motivo, o foco não está voltado a tema incipiente, como o enfrentamento e sobrevivência à 

doença. 

 A insatisfação com a imagem corporal e aparência física foi detectada nesse estudo em 

todos os seis domínios de imagem presentes na escala, com ênfase para o “Estigma corporal” 

e “Transparência”. Isso quer dizer que o distúrbio de imagem corporal é formulado com base 

na percepção do outro sobre si e não pela percepção “self”, o que justifica a preocupação com 

a aparência, com o corpo, e em esconder as sequelas provindas do câncer.  

A preocupação com o corpo e com a aparência das mamas sobre a influência dos 

outros ocorre mesmo após a reconstrução da mama, uma vez que a mulher pode sentir 

continuamente a transformação e a perda da naturalidade biológica da mama e transmitir esta 

inquietude por meio de atitudes de reclusão.   

O entrave, nessa situação, é que a busca para a satisfação da imagem corporal nunca 

vai ser pautada nas necessidades pessoais e no autocuidado, e sim no que ela acredita que é 

fortaleza para o outro, como a procura pelo corpo perfeito nas academias e a correção do 

tamanho das mamas por inúmeras cirurgias plásticas.  

A impossibilidade de seguir o paradigma corporal socialmente exposto, a 

agressividade do método cirúrgico aliada ao efeito físico do tratamento neo(adjuvante), faz 

com que as mulheres mastectomizadas sem reconstrução da mama investigadas nesse estudo, 

apresentem uma frequência maior de problemas com a imagem corporal e possivelmente 

desejo por cirurgia estética reparadora.  

As mulheres que foram submetidas à reconstrução da mama após a mastectomia 

apresentam melhor satisfação com a imagem corporal, mas preocupam-se com a estética e o 

julgamento dos outros para a aparência das mamas, e em variáveis ligadas a sexualidade 

apresentam-se inseguras em mostrar o corpo nu, provavelmente devido ao receio de que a 

cicatriz provoque a perda do interesse por parte do companheiro. 

A cirurgia de reconstrução da mama contribuiu para os melhores escores de imagem 

corporal encontrados na presente investigação, denotando que ela emprega efeitos positivos 

na imagem corporal mesmo realiada em longo prazo. Por este motivo, acredita-se na fortaleza 

da reconstrução mamária, ou uso de métodos como a prótese de tecido, para favorecer melhor 

aparência das mamas na tendência de maior satisfação com a imagem corporal, 
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empoderamento e estímulo ao autocuidado. Sugere ainda, a ampliação de métodos e técnicas 

nas políticas de saúde direcionadas à reconstrução das mamas, e protocolos que direcionem o 

cuidado em saúde, sobretudo de enfermagem, à mulher mastectomizada sem reconstrução de 

mama no atendimento das demandas biopsicossociais e reconhecimento das fragilidades e 

limitações decorrentes do processo. 

Em se tratando das mulheres submetidas à quadratectomia foi perceptível melhor 

ajuste da imagem corporal, muito embora haja discreta preocupação com a imagem corporal 

após os tratamentos neo(adjuvantes), com aparência das mama, e limitação para realizar 

atividades de vida diária que lhe são essenciais. Supõe-se que apesar de ser um tipo de 

cirurgia conservadora da mama, a mulher enfrenta o estigma social intrínseco ao câncer de 

mama, distúrbios de ordem psíquica, e comprometimento da qualidade de vida. Por esse 

motivo o cuidado em saúde deve ser pautado nos restabelecimento das funções físicas, social 

e psicológicas. 

Por fim, infere que a imagem corporal e o conceito de corpo empregados nesse estudo 

são idealizados socialmente, e têm por base a organização do corpo e seu funcionamento 

como máquina no trabalho da produção capitalista para atender desejos sociais ou realizar 

determinados fins.  

Considera que os tratamentos padronizados aos quais são submetidos às mulheres com 

neoplasias mamárias não abordam aspectos subjetivos apontados nesse estudo e relevantes 

para melhorar a autoestima e eficácia do tratamento. Isto exprime à necessidade de políticas 

públicas que favoreçam um atendimento integral a este grupo de forma a recondicionar a 

autoestima, reelaboração da sexualidade e ajustamento da vida social, como base no tipo 

cirúrgico, o tratamento coadjuvante indicado, bem como as particularidades dos sujeitos 

envolvidos. 

Espera-se que os dados obtidos a partir da avaliação da imagem corporal apresentada 

nesse estudo contribua para viabilizar a assistência à mulher oncocirurgiada de mama de 

forma integral. Para tanto, recomenda-se que durante o seu acompanhamento profissional, 

questões como estigma corporal, limitações e vulnerabilidades sejam abordadas e trabalhadas 

como coadjuvante aos procedimentos atualmente padronizados. 

A limitação encontrada nesse estudo diz respeito à mensuração da subjetividade da 

imagem corporal através do método quantitativo de pesquisa, que impossibilita a apreensão de 

nuances, gestos e expressões que qualificam o objetivo de estudo. Nesse sentido, sugere-se 

outras investigações para avaliação da imagem corporal de mulheres oncocirurgiadas de 

mama cuja abordagem oportunize a qualidade das falas, e possa propiciar associações e 

interpretações da imagem corporal não relatadas nesse estudo. 
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ANEXO A – Questionário socioeconômico e de dados cirúrgicos (Instrumento nº 1) 
 
 

 QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 
 
1. Data de nascimento: 
2. Estado civil: 
3. Cidade onde mora: 
4. Quantas mamas afetadas pelo câncer? 
5. Vida sexual: 
a. ativa 
b. inativa 
 
6. Qual nota você dá para sua vida sexual? 

 
 
 
 
7. Escolaridade 
a. Ensino Fundamental 
b. Ensino Médio 
c. Ensino Superior 
d. Analfabeta 
 
8. Em relação aos últimos 30 dias, quão seguro financeiramente você se sente? 
a. Inseguro 
b. Seguro 
 
9. Teve recidiva local? 
10. Teve metástase? 
11. Qual tipo de tratamento você fez? 
a. Quimioterapia 
b. Radioterapia 
 
12. Você ainda está em tratamento? 
13. Em quanto tempo você realizou o tratamento? 
14. Possui problema de inchaço no braço do lado da mama cirurgiada? 
15. Qual tipo de cirurgia você fez? 
a. Quadrantectomia 
b. Mastectomia com reconstrução 
c. Mastectomia sem reconstrução 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ANEXO B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Avaliação da imagem corporal da mulher 

oncocirurgiada de mama” que é coordenada por Nilba Lima de Souza.  

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura retratar a percepção da autoimagem corporal da mulher mastectomizada, 

com a justificativa de, com suas características inovadoras, nortear as práticas de enfermagem para as 

essas mulheres.  

Caso decida aceitar o convite, você será submetida ao(s) seguinte(s) procedimentos: preencher a 

escala analítica da autoimagem corporal de mulheres mastectomizadas; participar de um ensaio 

fotográfico e de filmagem com a finalidade de retratar a imagem corporal; reaplicação da escala de 

auto imagem corporal. 

O questionário é composto por 44 questões que tratam sobre preocupação com o braço, 

aparência da cirurgia, autoestima e autoimagem corporal após a mastectomia. Do mesmo modo, o 

ensaio fotográfico se constituirá em um ambiente individual e serão dispostos materiais (máscaras, 

perucas e maquiagem) que garantem confidencialidade do sujeito, evitando assim, a exposição 

corporal e idenficação facial. As fotos serão identificadas por algarismos e arquivadas em pastas 

individuais. 

Embora o estudo ofereça poucos riscos, uma vez que estão asseguradas a confidencialidade e 

privacidade das informações contidas no instrumento de pesquisa, se você se encontrar 

psicologicamente abalada durante o procedimento da pesquisa será encaminhada para suporte 

psicológico por profissionais da UFRN. 

Você terá os seguintes benefícios ao participar da pesquisa: poderá avaliar a autoimagem 

corporal após a mastectomia e implantar as abordagens inovadoras dessa pesquisa para fortalecer seu 

autocuidado, além de ajudar na construção de novas práticas de enfermagem para às mulheres 

mastectomizadas, que irão direcionar a um cuidado integral, indispensável no processo de reabilitação. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma 

a não identificar os voluntários. 
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O ressarcimento de despesas decorrentes à sua participação, caso venham a ocorrer, serão por 

conta do pesquisador. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente 

desta pesquisa, você terá direito a indenização. 

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Nilba Lima de Souza, no endereço Campus Universitário 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Departamento de Enfermagem. Segundo andar. Sala 

15 ou pelo telefone (84) 9658-8894 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da LNRCC no endereço Rua Dr. Mário Negócio, 2267. Quintas. Natal/RN ou pelo telefone 

(84) 4009-5494. 

 

“Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 

qualquer hora, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido. A minha assinatura neste Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE dará autorização ao patrocinador do estudo e a Instituição responsável de 

utilizarem os dados obtidos quando se fizer necessário, incluindo a divulgação dos mesmos, sempre 

preservando minha privacidade”.   

“Assino o presente documento em duas vias de igual teor e forma, ficando uma em minha 

posse.”  

 

Natal, ____ de _________________ de _______ 

 

 

________________________________________________ 

 

 

Impressão Digital 

 
 
 
 

Nilba Lima de Souza 
Pesquisador responsável 
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APÊNDICE A - Body Image After Breast Cancer Questionnaire – BIBCQ 
 
 

INSTRUÇÕES – POR FAVOR LEIA ATENTAMENTE 
 

As páginas a seguir contêm frases a respeito de como as pessoas podem pensar, 
sentir ou se comportar depois de desenvolver o câncer de mama. Pedimos que você 
indique como você se identifica com cada frase, considerando os últimos 30 dias. Por 
favor, leia cada frase com atenção e indique como cada uma delas se aplica a você. Ao 
responder, leve em consideração como você se sentiu nos últimos 30 dias. 
Não escreva seu nome ou qualquer forma de identificação nas páginas do questionário, 
pois suas respostas são confidenciais. Utilizando as alternativas listadas abaixo, escreva 
sua resposta no espaço indicado. 

Lembre-se de que não há respostas certas ou erradas; apenas a resposta mais 
próxima do que aconteceu com você nos últimos 30 dias. Algumas questões podem 
parecer mais importantes para você do que outras. 

Tente responder as frases da melhor maneira possível. Elas deverão refletir o que 
realmente acontece com você. É importante que você responda todos os itens. Por favor, 
seja o mais sincera possível. Seu nome nunca aparecerá nessa pesquisa e uma vez que esse 
questionário for devolvido, qualquer coisa que puder lhe identificar será destruída. 

 
Para responder às questões, considere as seguintes alternativas de respostas: 
1. Discordo totalmente 
2. Discordo 
3. Não concordo nem discordo 
4. Concordo 
5. Concordo totalmente 
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APÊNDICE B – Parecer consubstanciado do comitê de ética em pesquisa  
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APÊNDICE C – Autorização para uso do instrumento Body Image After Breast Cancer 
Questionnaire – BIBCQ 
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aprovou ou expressou sua opinião através de procuração a membros do CEP para análise, aprovação ou

não, dos documentos referidos.

Considerações Finais a critério do CEP:

NATAL, 14 de Outubro de 2014

Mariana Gurgel do Amaral Furtado
(Coordenador)

Assinado por:

59.040-000

(84)4009-5494 E-mail: biblioteca@liga.org.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Dr. Mário Negócio, 2267
Quintas

UF: Município:RN NATAL
Fax: (84)4009-5480
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