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RESUMO 

 

O câncer de mama é a neoplasia mais comum entre as mulheres, sendo às alterações 

decorrentes de seu tratamento responsáveis por mudanças na forma em que a mulher 

com câncer vê sua imagem corporal e interage com outras pessoas. O objetivo do 

estudo foi verificar a prevalência de insatisfação com a imagem corporal e seus fatores 

associados em mulheres sobreviventes ao câncer de mama. Trata-se de um estudo 

transversal, que avaliou 103 mulheres residentes no município de Natal-RN, com 

diagnóstico de neoplasia mamária há no mínimo um ano, submetidas a tratamento 

oncológico e que ainda permanecem em acompanhamento clínico. A coleta de dados 

foi realizada por meio do acesso aos prontuários das pacientes diagnosticadas com 

câncer de mama e de entrevista individual. A variável dependente imagem corporal 

foi mensurada através do questionário validado Body Image Scale (BIS). Também 

foram coletadas variáveis socioeconômicas, histórico ginecológico, clínico e hábitos 

de vida. A análise bivariada foi realizada por meio do teste Qui-quadrado de Pearson 

(Exato de Fisher), calculando a razão de prevalência com intervalo de confiança de 

95%. A análise multivariada foi feita por meio da Regressão de Poisson com variância 

robusta. Considerou-se o nível de significância estatística de 0,05. A média da idade 

das pacientes incluídas no estudo foi igual a 55,97 anos (±10,6), da raça branca, 

casadas, com vínculo empregatício antes do tratamento (81,6%). A prevalência de 

insatisfação com a imagem corporal foi de 74,8%, IC (0,65-0,82). A imagem corporal 

apresentou associação estatisticamente significativa com o acompanhamento 

multiprofissional e ocupação após o tratamento. Conclui-se que a prevalência de 

insatisfação com a imagem corporal foi elevada. Mulheres que relataram ter uma 

ocupação após o tratamento para o câncer apresentaram mais alterações na 

autopercepção quanto a aparência. Em relação ao acompanhamento  

multiprofissional, aquelas pacientes que não receberam o seguimento do cuidado 

relataram um impacto negativo na imagem corporal, evidenciando a necessidade de 

estratégias que aumentem a resolutividade dos serviços de forma a atender as 

principais demandas dessa população. 

Palavras-chaves: Oncologia, Câncer de mama, Imagem corporal, Saúde Coletiva. 

 



ABSTRACT 

Breast cancer is the most common neoplasia among women. Consequential changes 

from treating breast cancer are responsible for the way women see their body image 

and how these patients interact with other people. This study aims to determine the 

prevalence of women dissatisfaction with their own body perspective and associated 

factors after surviving to breast cancer treatment. This is a cross-sectional study, which 

evaluated 103 women living in the city of Natal, Brazil, diagnosed with breast cancer 

at least one year ago, that were still under treatment against cancer, and remained in 

clinical follow-up. Data collection was performed by accessing medical records of 

patients diagnosed with breast cancer and conducting individual interviews. The 

dependent variable Body Image was measured using the validated questionnaire Body 

Image Scale (BIS). Socioeconomic variables, gynecological history, clinical and life 

habits were also collected. The bivariate analysis was performed using Pearson's chi-

square test (Fisher's Exact), calculating the prevalence ratio using 95% confidence 

interval. Multivariate analysis was performed by Poisson regression with robust 

variance. The statistical significance level of 0.05 was considered. The mean age of 

patients included in the study was 55.97 years (± 10.6), mostly Caucasian, married, 

and employed before treatment (81.6%). The prevalence of dissatisfaction with body 

image was 74.8%, CI (0.65 to 0.82). Body Image showed a statistically significant 

association with multidisciplinary professionals monitoring the patient and the 

presence of employment after treatment. We conclude that the prevalence of body 

image dissatisfaction was high. Women who reported having an occupation after 

treatment for cancer showed more changes in self-perception regarding their 

appearance. Concerning the follow up by multidisciplinary professionals, those 

patients who did not receive care after the treatment reported a negative impact on 

their body image. This finding highlights the need for strategies to increase the 

resolvability of services to meet the main demands of this population. 

Keywords: Oncology, Breast cancer, Body Image, Public Health. 
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 1 INTRODUÇÃO 

O câncer de mama apresenta no Brasil e no mundo elevados índices de 

incidência e mortalidade, especialmente entre as mulheres. É o tipo de câncer que 

mais acomete mulheres tanto em países desenvolvidos quanto em países em 

desenvolvimento. No Brasil, a estimativa para o ano de 2020, indica a ocorrência de 

83 mil novos casos de câncer de mama em mulheres (FERLAY, 2013).  

O câncer de mama é um tipo de câncer considerado de bom prognóstico, 

quando diagnosticado precocemente (BRASIL, 2013). No Brasil, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) é o modelo de saúde público vigente que tem como princípios a 

universalidade, integralidade e equidade ao acesso a saúde, sendo utilizado por 

aproximadamente 75% da população (CECILIO et al., 2015). Apesar de ser um 

sistema gratuito, que garante os serviços de diagnóstico e tratamento para o câncer 

de mama, o diagnóstico muitas vezes é tardio, o que incide no aumento das taxas de 

mortalidade (BRASIL, 2013).  

Esse fato reforça a dificuldade existente nos países em desenvolvimento em 

relação ao acesso aos serviços de saúde, ocasionando um atraso entre a investigação 

inicial e a confirmação do diagnóstico (CECILIO et al., 2015). Nas últimas décadas a 

adoção de programas de rastreamento efetivos, principalmente nos países 

desenvolvidos, que garantem o acesso ao diagnóstico precoce e aos serviços de 

saúde, juntamente com a adoção de medidas menos invasivas e incapacitantes para 

essa população, possibilitaram uma redução dessas taxas (TAO, et al., 2015). Com 

isso, observa-se que cada vez é maior o número de mulheres que sobrevivem ao 

câncer de mama (SIU, 2016). 

Em relação ao tratamento para a neoplasia da mama, várias terapias vêm 

sendo preconizadas como cirurgia, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia, 

tendo como principal objetivo a cura com preservação da qualidade de vida da mulher. 

Porém, ainda é comum que esses tratamentos resultem em grandes alterações na 

aparência dessas pacientes, como assimetria da mama, mudanças na textura da pele 

e da sensibilidade (SHERMAN et al., 2016; CHUA et al., 2015).  

A cirurgia mamária constitui-se no principal tratamento para o câncer de mama, 

sendo a mastectomia e as cirurgias conservadoras da mama amplamente 

recomendados para essa população (GEBRIM et al. 2011). No intuito de minimizar o 
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impacto negativo em relação a ablação da mama, procedimentos como a 

reconstrução da mama imediata ou tardia têm sido utilizados em cerca de 40%-51% 

das mulheres que passam pela mastectomia (LAMP; LESTER, 2015). Além disso, 

sabe-se que a associação dessas terapias à presença de uma equipe multiprofissional 

e/ou interdisciplinar, compostas pelo médico oncologista, radiologista, patologista, 

psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social e nutricionista, têm 

sido de grande importância no prognóstico da paciente (BRASIL, 2004a). 

Efeitos colaterais causados pela quimioterapia, radioterapia e a 

hormonioterapia incluem náuseas, vômitos, fadiga, alopecia, ganho de peso, palidez, 

menopausa induzida, e com isso o aumento de queixas gineco-obstétricas como 

diminuição da lubrificação vaginal, da excitação e redução do desejo sexual, os quais 

interferem negativamente na elaboração da imagem corporal e na vida sexual da 

mulher (SANTOS; VIEIRA, 2011). Dessa forma, as mulheres acometidas pelo câncer 

de mama poderão progredir com inúmeras comorbidades que acarretam 

consequências de ordem emocional e física (CHUA et al., 2015). 

Nos últimos anos, houve um aumento dos estudos relacionados as mulheres 

sobreviventes ao câncer de mama em relação as complicações decorridas do 

tratamento, visando uma melhora na qualidade de vida dessas mulheres (MORONE 

et al., 2015). Com base nessa e em outras patologias que afetam a saúde da mulher, 

com o intuito de fortalecer o cuidado, no ano de 2004 o Ministério da Saúde elaborou 

o documento “Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher – Princípios e 

Diretrizes”, refletindo o compromisso com a implementação de ações de saúde que, 

dentre outros aspectos, reduzam a morbimortalidade de mulheres por causas que 

podem ser prevenidas e evitadas. De acordo com as diretrizes dessa política, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) deve estar orientado e capacitado para a atenção 

integral à saúde da mulher, numa perspectiva que contemple a promoção e as 

necessidades de saúde da população feminina, a garantia do direito à saúde e o 

controle de doenças mais prevalentes nesse grupo (BRASIL, 2004b). 

Assim o estudo da imagem corporal tem emergido na literatura científica, 

descrevendo a percepção dessas pacientes em relação a aparência física do seu 

próprio corpo (MORONE et al. 2015). As mamas são consideradas órgãos importantes 

para a beleza e sexualidade feminina, fazendo parte da imagem corporal da mulher. 
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A imagem corporal é formada pela autopercepção individual e pela observação da 

reação dos outros a sua imagem (WHITE, 2000). Por conseguinte, em mulheres com 

câncer de mama esse aspecto está propenso a sofrer modificação devido às 

alterações causadas pelo tratamento (CORDERO, 2015). 

Diante dessa perspectiva, a avaliação da imagem corporal permite uma melhor 

compreensão de como o estresse vivido pela mulher, em decorrência da neoplasia e 

seu tratamento, impacta em sua autoestima e participação social (MORONE et al., 

2015).  Além disso, o processo de adoecimento pelo câncer de mama, as alterações 

(BRUNET; SABISTON; BURKE, 2013) decorrentes dos tratamentos, e as expectativas 

geradas pelo risco de recidivas e mortes são responsáveis por mudanças na forma 

que a mulher com câncer reformula sua imagem corporal e na sua interação com 

outras pessoas (SILVA, VIEIRA, 2011). 

O conhecimento da prevalência quanto a satisfação ou insatisfação de 

mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama sobre sua imagem corporal, 

se faz importante para o aprimoramento das abordagens em saúde, relacionadas a 

ações e serviços que possam minimizar as repercussões negativas geradas pelo 

tratamento em mulheres sobreviventes à neoplasia. Por conseguinte, estudar a 

imagem corporal de mulheres sobreviventes ao câncer de mama contribuirá com a 

ampliação do conhecimento científico acerca da temática proposta, para o 

planejamento de ações intersetoriais e multidisciplinares que possam contribuir com 

a promoção da saúde e prevenção de agravos nessa população bem como na 

melhora da qualidade de vida.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER DE MAMA EM MULHERES 

O câncer de mama é a neoplasia maligna mais estudada no mundo, sendo o tipo 

de câncer mais frequente entre as mulheres (RIBEIRO et al., 2016, FERLAY et al., 

2013). Em 2012, cerca de 1,7 milhões de mulheres foram diagnosticadas com a 

doença, e pelo menos 12% já apresentaram o carcinoma do tipo invasivo, 

representando mais de 20 milhões de casos, o que torna o câncer de mama uma 

prioridade global (WOOLSTON, 2015). 

No cenário internacional a incidência do câncer de mama feminino se apresenta 

mais elevada, nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Europa Ocidental e 

região Norte da Europa, onde a incidência é superior a 80 casos por 100.000 

habitantes por ano; valores intermediários estão presentes no Sul, Europa Oriental e 

América do Sul, e a menor incidência está localizada na Ásia e entre as mulheres 

africanas que vivem na África sub-saariana (incidência ≤30 / 100.000) (FENGA, 2016). 

No ano de 2012 estimou-se que 1,67 milhões de novos casos foram diagnosticados, 

sendo 883,000 nos países em desenvolvimento e 794,000 nos países 

economicamente desenvolvidos. As projeções para o ano de 2020 mostram um 

aumento das taxas de incidência nos países em desenvolvimento (1.066,804), e nos 

países desenvolvidos com 852,341 milhões de casos novos (FERLAY et al., 2013). A 

figuras 1 mostra a distribuição espacial mundial das taxas padronizadas de incidência 

ajustada por idade por 100.000 mulheres com câncer de mama no ano de 2012 

(HOWLADER et al, 2016). 
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Figura 1- Distribuição espacial das taxas estimadas de incidência de câncer de mama 

ajustada por idade por 100 mil mulheres no mundo, ano de 2012. 

 

Fonte: GLOBOCAN, 2012 (IARC). 

 

Apesar da melhora nos métodos diagnósticos, tratamento e estratégias 

preventivas a incidência dessa neoplasia vem aumentando principalmente em países 

que passaram por mudanças no comportamento da população recentemente, 

principalmente no que diz respeito aos fatores ocupacionais como uso de pesticidas, 

trabalho noturno, exposição à radiação ionizante e não ionizante, dentre outros 

(FENGA, 2016).  

Nos países em desenvolvimento, principalmente nos países sul-americanos, como 

Brasil e Argentina, a incidência dessa patologia vem aumentando como resultado do 

envelhecimento e crescimento da população, assim como, da adoção de um estilo de 

vida contemporâneo, incluindo tabagismo, sedentarismo, dieta rica em lipídios, além 

de redução da natalidade e gravidez mais tardia, sendo todos esses fatores 

associados ao desenvolvimento do câncer (RIBEIRO et al., 2016; JEMAL et al., 2011). 

Em relação a incidência do câncer de mama no Brasil, em 2012 as taxas mais 

elevadas foram nas regiões Sul e Sudeste (68,03 e 60,62 por 100 mil mulheres por 

ano, respectivamente), e estimativas para o ano de 2016 mostraram que as mesmas 
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regiões citadas anteriormente continuam apresentando as maiores taxas de incidência 

no país (INCA, 2016). Entretanto estes dados precisam ser observados com cautela 

pois se baseiam em Registros de Câncer de Base Populacional, cuja cobertura no 

Brasil é limitada. A figura 2 mostra a distribuição espacial dos casos de câncer de 

mama no Brasil. 

Figura 2: Representação espacial das taxas brutas de incidência por 100 mil 

mulheres, estimadas para o ano de 2016, segundo Unidade da Federação (neoplasia 

maligna da mama feminina). 

 

Fonte: INCA, 2016 

 

Sobre as taxas de mortalidade o câncer de mama é classificado como a quinta 

causa de morte por câncer. Em 2012, a neoplasia foi responsável por 522 mil casos 

de óbito por câncer no mundo, com estimativas para o ano de 2020 de 622,000 casos 

do total de mortes por câncer no mundo (FERLAY, 2013). A figura 3 mostra a 

distribuição espacial mundial das taxas padronizadas de mortalidade ajustada por 

idade por 100.000 mulheres com câncer de mama no ano de 2012 (HOWLADER et 

al, 2016). 
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Figura 3- Distribuição espacial das taxas estimadas de mortalidade por câncer de 

mama ajustada por idade por 100 mil mulheres no mundo, ano de 2012. 

 

Fonte: GLOBOCAN, 2012 (IARC). 

 

No Brasil de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) do último censo, realizado em 2010, as mulheres representam 51,03% da 

população com uma expectativa de vida ao nascer de 77,3 anos, passando para 78,3 

em 2012 (BRASIL, 2016a). Segundo o Sistema de Informação sobre Mortalidade 

(SIM), as taxas de mortalidade por câncer de mama em mulheres no Brasil foi de 

aproximadamente 13,6/casos no período de 2012, acometendo principalmente 

mulheres na faixa etária de 50 a 59 anos, sendo as taxas de mortalidade das regiões 

Sul e Sudeste mais elevadas, com valores de 14,6 e 14,3/10.000 mulheres, 

respectivamente, mantendo essas taxas no ano seguinte (Figura 4) (BRASIL, 2016b; 

INCA, 2015). 
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Figura 4- Representação espacial das taxas brutas de mortalidade por câncer de 

mama, por 100 mil mulheres, pelas Unidades da Federação do Brasil, no ano de 2013. 

 

Fonte: INCA, 2016 

Embora haja taxas elevadas de mortalidade por câncer de mama, essa ainda 

é menor quando comparada às variações na incidência. O aumento da sobrevida 

dessas mulheres chegando a 98,8% para os casos de neoplasia localizada, 

principalmente nos países de alta renda, é um dos fatores que podem explicar esse 

dado (HOWLADER et al., 2016; FENGA, 2016). 

 

2.2 FATORES DE PROGNÓSTICO E DE RISCO PARA O CÂNCER DE MAMA  

O câncer de mama é uma doença com comportamento clínico bastante 

heterogêneo, vários estudos epidemiológicos têm pesquisado os preditores 

relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama (STOPECK, 2014). Nesse 

sentido fatores de risco considerados tradicionais, como história familiar e fatores 

reprodutivos e fatores de risco mais recentes como uso de contraceptivo oral, terapia 

de reposição hormonal, Diabetes Mellitus e amamentação são considerados de 

grande importância para o desenvolvimento de um modelo de predição que possa 

identificar mulheres com alto risco para o câncer de mama (ANOTHAISINTAWEE et 

al., 2013). 
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 Além desses, outros fatores de risco têm sido estudados como idade, raça, 

dieta, sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, fatores ocupacionais, características 

ambientais e fatores antropométricos (RIBEIRO, 2016; FENGA, 2015; GOODWIN; 

AMBROSONE; HONG, 2015, p.178; ANOTHAISINTAWEE et al., 2013; COUGHLIN, 

CYPEL, 2013). A identificação precoce de mulheres de alto risco é uma questão 

importante para o direcionamento e disponibilidade de opções de tratamento para a 

neoplasia (ANOTHAISINTAWEE et al., 2013).  

 As disparidades raciais na incidência e na mortalidade do câncer de mama têm 

sido observadas em diversos estudos sobre o tema. As diferenças raciais na 

mortalidade por câncer de mama podem ser explicadas por vários fatores que incluem 

o acesso à mamografia para o rastreamento, fatores socioeconômicos e biológicos 

(SOARES et al., 2015; COUGHLIN, CYPEL, 2013). 

No Brasil a intensa miscigenação da população pode provocar dificuldade na 

interpretação do dado relacionado a raça; estudo realizado por Soares e col. (2015), 

encontrou uma taxa bruta de mortalidade entre as mulheres que se caracterizaram 

pela raça negra com mais de 50 anos igual a 29,7/ano em 2000 e alcançando 40,4/ano 

ao final de 10 anos, com um crescimento de 36%. Nos Estados Unidos onde a 

miscigenação é menos evidente, a incidência de câncer de mama é maior nas 

mulheres brancas em comparação com outras raças, porém mulheres da raça negra 

apresentam maior propensão ao óbito, tanto por apresentarem tipos mais agressivos 

do câncer, quanto por possuírem menor acesso aos serviços de saúde, devido às 

condições socioeconômicas dessa população (COUGHLIN, CYPEL, 2013). 

 A idade é outro fator associado ao câncer de mama, sendo mais frequente o 

diagnóstico em mulheres na faixa etária entre 50-55 anos e mais raro em mulheres 

com menos de 25 anos (COUGHLIN, CYPEL, 2013). A incidência da neoplasia 

aumenta até os 50 anos, se tornando mais lento após esse período. Cerca de quatro 

a cinco casos ocorrem nesse período, o que corrobora com os achados que justificam 

um papel mais significativo da ação hormonal (INCA, 2014). 

Os fatores de risco relacionados a ação hormonal incluem fatores reprodutivos 

como menarca precoce (< 13 anos), que pode ser explicada por um maior tempo de 

exposição ao estrogênio endógeno (STOPECK, 2014); nuliparidade; primeira 

gestação após os 30 anos e não amamentar. Esses estão relacionados com uma 



24 

 

maior diferenciação das células mamárias após a gravidez e a amamentação, 

acreditando-se que os tecidos mamários de mulheres nulíparas e que nunca 

amamentaram são mais propensos a sofrer mutações e desenvolver câncer de mama 

(ANOTHAISINTAWEE et al., 2013). A lactação inibe a ovulação, diminuindo a 

quantidade de hormônios secretados durante o ciclo ovulatório, o que resulta em 

menor exposição hormonal durante o período da amamentação. Assim a 

amamentação reduz a incidência de câncer de mama em 11%, além de produzir um 

feito protetor que pode chegar a 28% se o período de amamentação for igual ou maior 

a 12 meses (ANOTHAISINTAWEE et al., 2013). 

Outros fatores relacionados a diferenciação e proliferação das células epiteliais 

da mama mediadas pela ação hormonal incluem a menopausa tardia (> 50 anos), 

terapia de reposição hormonal (TRH), uso de contraceptivo oral (CO) e diabetes 

mellitus. O risco para mulheres expostas a esses fatores aumenta de 10 a 23% em 

comparação com as não expostas (ANOTHAISINTAWEE et al., 2013). O aumento nos 

níveis de estrogênio pode causar mutações nas células da mama; assim quanto maior 

o tempo de exposição mais riscos estão associados ao aparecimento do tumor; os 

hormônios exógenos, como no caso da TRH e CO, contribuem para o aumento da 

incidência. (STOPECK, 2014). A insulina utilizada em pacientes com Diabetes 

Mellitus, constitui outro fator hormonal responsável por alterar o tecido mamário, pois 

o mesmo possui receptores para insulina, a hiperinsulinemia atua indiretamente 

aumentando a quantidade de estrogênio endógeno (ANOTHAISINTAWEE et al., 

2013). 

A história familiar é um fator de risco chave para o câncer de mama. Mulheres 

que apresentam um forte histórico familiar, poderiam herdar alterações genéticas que 

aumentam o risco para a doença, tornando a coleta dessas informações uma 

importante parte do exame médico (RIBEIRO et al., 2016). Os fatores genéticos que 

predispõem a hereditariedade da neoplasia representam 5 a 7 % dos casos. Estudo 

realizado na Espanha mostrou que 20% dos carcinomas de mama invasivos 

apresentavam uma história familiar de câncer. O risco se torna maior em mulheres 

que tiveram parentes de primeiro grau, pincipalmente mãe e irmã diagnosticadas com 

o câncer de mama com 50 anos ou menos; e mulheres que herdam uma perda na 

função de mutação em um dos alelos dos genes BRCA1 ou BRCA2, apresentando 
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85% mais chances de desenvolver o câncer (RIBEIRO et al., 2016; STOPECK, 2014). 

Estudos mostram que 5 a 10 % das mulheres que desenvolveram câncer de mama 

possuem mãe ou irmã com o diagnóstico da doença (SIU, 2016). 

A obesidade, um dos fatores de risco relacionados ao estilo de vida, ou 

modificáveis, é um problema de saúde pública, considerada um fator de risco 

independente para o câncer de mama na pós-menopausa, principalmente em 

pacientes com receptor de estrógeno e progesterona positivos (CHAN, NORAT, 2015; 

CHAN et al., 2014), pois a gordura corporal proporciona um substrato para a produção 

de estrógenos e andrógenos (COUGHLIN, CYPEL, 2013, p. 25). Cerca de 50% das 

pacientes com diagnóstico do câncer de mama são obesas. O maior aumento na taxa 

de mortalidade é observado em mulheres com índice de massa corporal (IMC) ≥ 30 

kg/m2, e diminui com IMC menor ou igual a 18–20 kg/m2 (GOODWIN AMBROSONE 

HONG, 2015, p.179, CHAN, et al., 2014), sendo que nas pacientes previamente 

obesas esse risco se eleva em 41%. Além disso, há o aumento do risco de 

metástases; aparecimento de linfedema e morbidades como hipertensão, diabetes, 

doença cardiovascular e redução na qualidade de vida (CHAN, NORAT, 2015). 

A ingestão de alimentos com alto teor calórico pode exceder o gasto energético 

corporal e contribuir para o ganho de peso (GOODWIN; AMBROSONE; HONG, 2015, 

p.184). Assim, uma dieta rica em vegetais e frutas além de beneficiar a redução e 

manutenção do peso corporal, melhora a qualidade de vida e bem-estar emocional 

das pacientes. Intervenções que favoreçam a perda de peso reduzindo a ingestão de 

gordura entre 18 e 25% das calorias totais também pode provocar uma significativa 

redução dos níveis de estrogénio circulante em mulheres na pré e pós-menopausa 

(FALAVIGNA et al., 2014). 

 A prática de atividade física regular também é importante no controle do peso 

corporal, além de possuir efeito positivo na autoestima da mulher (FALAVIGNA et al., 

2014). A inatividade física está associada com um aumento de 10% na ocorrência do 

câncer de mama. Estudos apontam que o risco diminui em 2%para cada 25 MET-h / 

semana para atividades não-ocupacionais, 3% para cada 10 MET-h / semana em 

atividade recreativa moderada, e 5% para cada 2 h/ semana para atividade recreativa 

vigorosa. Além de atuar sobre o tecido adiposo, a atividade física também age sobre 

os hormônios sexuais, na resistência à insulina e presença de marcadores 
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inflamatórios que podem reduzir o risco de câncer de mama (WU, ZHANG; KANG, 

2013). 

Outro fator modificável diz respeito ao consumo de álcool, que está associado 

com o aumento do risco para o adoecimento pelo câncer de mama mesmo quando 

ingerido em níveis moderados. Porém, existe pouca evidência acerca da piora do 

quadro clínico após o diagnóstico nessas pacientes (ALI et al., 2014).  

Além do álcool, o tabagismo tem sido visto nas últimas décadas como um fator 

de risco emergente para o câncer de mama. Gram e col. (2015) avaliaram o tabagismo 

em uma coorte com 83,300 mulheres nos EUA, com média de idade igual a 61,6 anos, 

sendo que 44,6% relataram no início do estudo nunca ter fumado. Esse foi o primeiro 

estudo em que foi possível fazer a associação entre tabagismo e risco de câncer de 

mama em uma coorte em que a maioria das mulheres nunca haviam ingerido bebida 

alcoólica (63,2%), evitando-se a possibilidade do fator de confusão, já que o 

alcoolismo é um fator de risco bem estabelecido na literatura. Assim, o risco para a 

neoplasia foi associado com várias medidas de exposição ao cigarro como, idade de 

início do tabagismo, principalmente se for antes do primeiro parto (> 5anos); 

tabagismo de longa duração e consumo de mais de 20 maços de cigarro por ano 

(GRAM et al., 2015). 

 

2.3 ESTRATÉGIAS DE DETECÇÃO PRECOCE E DIAGNÓTICO DO CÂNCER DE 

MAMA 

 A sobrevida de mulheres com câncer de mama tem aumentado nos últimos 

anos devido aos avanços nos métodos de diagnóstico e tratamentos (CHAN; NORAT, 

2015). Além desses, outros fatores estão relacionados como o estadiamento, tamanho 

do tumor e a condição dos gânglios axilares, assim como fatores de risco individuais 

como idade e raça (GUERRA et al., 2015). 

As estratégias para a detecção e diagnóstico do câncer de mama preconizam 

a prevenção da doença, com ênfase nos fatores de risco, e a detecção precoce do 

câncer, com o objetivo de tratar a neoplasia numa fase precoce e curável (LOBERG 

et al., 2015). 
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A prevenção primária tem por objetivo evitar a ocorrência da doença tendo 

como linha de ação a redução da exposição aos fatores de risco conhecidos. Os 

programas de prevenção se baseiam em ações de promoção à saúde, embora alguns 

fatores de risco para o câncer de mama não sejam passíveis de intervenção como por 

exemplo a idade, sexo, história familiar e alguns fatores ligados ao ciclo reprodutivo 

da mulher, outros o são, como os fatores relacionados ao estilo de vida, fatores 

ocupacionais e a amamentação (FENGA, 2016; BRASIL, 2013, p. 90). Estudos 

apontam uma redução do risco relativo para o câncer de mama de 4,3% a cada 12 

meses de aleitamento materno. Além disso, é conhecido que a paridade também 

possui esse efeito protetor (COLLABORATIVE GROUP ON HORMONAL FACTORS 

IN BREAST CANCER, 2002). Assim o estímulo a alimentação saudável, programas 

para realização de atividade física, e controle da gordura corporal podem reduzir o 

risco para o câncer de mama em 28% (BRASIL, 2013, p.90). 

Outros fatores relacionados à prevenção primária são a quimioprevenção e a 

mastectomia profilática. Em relação à quimioprevenção, são utilizados medicamentos 

seletivos aos receptores de estrogênio como o Tamoxifeno e Raloxifeno. Estudos 

mostram que o Tamoxifeno, medicamento utilizado desde 1998, reduz o risco para o 

carcinoma invasivo em 48%, além de ser o único medicamento aprovado para 

mulheres na pré-menopausa. É recomendada sua utilização por cinco anos, porém 

devido aos aspectos relacionados aos efeitos vasomotores do medicamento, como 

aumento do risco de tromboembolismo, câncer do endométrio e acidente vascular 

encefálico, pesquisas têm sido realizadas acerca do seu custo benefício (NICHOLS et 

al., 2015). A mastectomia profilática, que consiste na remoção cirúrgica da mama, tem 

sido recomendada para mulheres com alto risco para o câncer de mama, porém as 

evidências sobre o seu benefício ainda são escassas (BRASIL, 2013, p 91). 

A detecção precoce é uma forma de prevenção secundária com o objetivo de 

detectar o câncer nos estágios iniciais em que a doença apresenta prognóstico 

favorável. É importante lembrar que a detecção precoce não diminui a incidência da 

patologia, mas reduz a taxa de mortalidade, tornando-se uma estratégia fundamental 

no controle da doença (INCA, 2015, p.19). 

Em relação à detecção precoce, duas estratégias são utilizadas, o diagnóstico 

precoce e o rastreamento. O diagnóstico precoce trata da detecção dos sinais e 

sintomas iniciais de uma doença. Para o câncer de mama o tripé formado pelo 
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fornecimento de informações sobre o câncer à população, a capacitação dos 

profissionais de saúde envolvidos e o acesso aos serviços de saúde para a 

confirmação do diagnóstico, têm sido a estratégia mais utilizada no mundo (INCA, 

2015, p. 19). O rastreamento se diferencia do diagnóstico precoce, pois nesse caso 

serão realizados exames em pessoas saudáveis, sem relato de sinais e sintomas da 

doença (BRASIL, 2010, p. 17). Existem três estratégias de prevenção secundária para 

a detecção precoce e diagnóstico do câncer de mama: o autoexame das mamas 

(AEM), o exame clínico das mamas (ECM) e a mamografia bilateral (MMG) (RENK et 

al.,2014; BRITO et al., 2010). 

O AEM é um método de avaliação que deve ser utilizado para a detecção 

precoce do câncer de mama. Apesar da escassez de evidências científicas acerca da 

sua eficácia para a redução da mortalidade pela neoplasia, sua prática deve ser 

estimulada tanto em países desenvolvidos quando em desenvolvimento a fim de 

minimizar o diagnóstico tardio, além disso, trata-se de um exame não invasivo, de fácil 

execução e sem custos para a mulher (GEBRIM et al., 2011; BRITO et al., 2010). 

A MMG é um método amplamente disponível em muitos países, capaz de 

reduzir a mortalidade por câncer de mama de 15 a 25% em mulheres na faixa etária 

entre 40 e 74 anos (SIU, 2016; LOBERG et al., 2015). Apesar da MMG ter sido uma 

das intervenções sanitárias mais estudadas em toda história, muito se têm discutido 

sobre os benefícios e danos (sobrediagnóstico, sobretratamento, exames falso-

positivos e falso-negativos e exposição à radiação ionizante) relacionados a essa 

intervenção (SIU, 2016; PACE; KEATING, 2015). 

Um dos piores danos provocados pelo rastreamento com a MMG é o 

diagnóstico e tratamento de um câncer de mama que nunca teria sido uma ameaça 

na vida de uma mulher saudável (sobrediagnóstico e sobretratamento). O 

sobrediagnóstico (overdiagnosis) acontece quando um tumor diagnosticado não 

progride ou quando a mulher morre por outras causas que não foram os sintomas 

relacionados ao câncer. O tratamento de um câncer por sobrediagnóstico 

(overtreatment) submete a mulher aos efeitos adversos do tratamento, porém sem 

obter ganho com os benefícios, já que se trata de um tumor que não causaria danos 

à mulher se não diagnosticado. Porém é necessário um acompanhamento a longo 

prazo dessas mulheres para saber a incidência desses casos, já que não é possível 
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diferenciar o que seria um sobrediagnóstico apenas com a análise histopatológica do 

tumor (SIU, 2016; LOBERG et al., 2015).  

Outro dano evidenciado na literatura pelo uso da mamografia seria a ocorrência 

de resultados falso-positivos. Estima-se que a probabilidade cumulativa de resultados 

falso-positivos, após dez episódios de rastreamento mamográfico é de 61,3% para as 

mulheres entre 40-50 anos e 49,7% para mulheres entre 66 a 74 anos submetidas ao 

rastreio anual. Além disso, os resultados falso-positivos submetem essas mulheres a 

realização de outros exames de imagem, e exames invasivos como a biópsia, tendo 

como fator associado nesses casos o aumento de sintomas como ansiedade e 

angústia (PACE; KEATING, 2015). 

Muito se tem debatido acerca dos métodos de detecção precoce em relação a 

idade e início dos procedimentos. De acordo com a United States Preventive Services 

Task Force (USPSTF) o rastreio deve ser bienal em mulheres a partir dos 50 anos, 

evitando dessa forma o grande número de diagnósticos falso-positivos, principalmente 

em mulheres jovens. Outras organizações como a American College of Radiology e a 

American Congress of Obstetricians and Gynecologists recomendam que o rastreio 

seja anual com início aos 40 anos, porém a USPSTF em conformidade com outras 

organizações internacionais como a Sociedade Americana contra o Câncer, 

juntamente com a Academia Americana de Médicos da Família, o Congresso 

Americano de Obstetras e Ginecologistas, e a Força-tarefa Canadense sobre 

Cuidados Preventivos de Saúde, sugerem que para mulheres a partir dos 40 anos a 

decisão sobre o início da triagem seja individual, baseada nos fatores de risco 

apresentados; por mais que haja benefícios para o rastreio nessa idade, esses são 

menores do que para mulheres entre 50 e 74 anos (SIU,2016). 

No Brasil as recomendações para controle do câncer de mama seguem as 

diretrizes do Consenso elaborado pelo Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do 

Câncer que vão de encontro com as recomendações internacionais. Segundo as 

diretrizes mulheres entre 40-49 anos devem realizar ECM anualmente, e se alterado 

realizar a mamografia; mulheres de 50 a 69 anos farão ECM anual e mamografia a 

cada dois anos, que segundo dados do consenso reduzem os danos causados pela 

mamografia pela metade quando comparado ao rastreamento anual; e mulheres de 

35 anos ou mais com risco elevado para o câncer de mama devem realizar ECM e 
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mamografia anualmente, o quadro 1 apresenta um sumário das recomendações para 

realização da mamografia de acordo com as Diretrizes para Detecção Precoce do 

Câncer de Mama no Brasil. Apesar do Consenso Brasileiro instituir o ECM como forma 

de rastreamento, não existem evidências disponíveis que suportem essa 

recomendação, porém o ECM se faz necessário principalmente nas regiões em que a 

mamografia não é presente (Quadro 1) (INCA, 2015 p.48; BRASIL, 2013, p.94). 

Quadro 1-Recomendações sobre o rastreamento com mamografia 

Condição Recomendação 

> de 50 anos  O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamografia 

em mulheres com menos de 50 anos (recomendação contrária forte: os 

possíveis danos claramente superam os possíveis benefícios) 

De 50 a 59 anos O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamografia em 

mulheres com idades entre 50 e 59 anos (recomendação favorável fraca:  

os possíveis benefícios e danos provavelmente são semelhantes)  

De 60 a 69 anos O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamografia em 

mulheres com idades entre 60 e 69 anos (recomendação favorável fraca:  

os possíveis benefícios provavelmente superam os possíveis danos)  

De 70 a 74 anos   O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamografia 

em mulheres com idades entre 70 e 74 anos (recomendação contrária fraca:  

o balanço entre possíveis danos e benefícios é incerto) 

75 anos ou mais  O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamografia 

em mulheres com 75 anos ou mais (recomendação contrária forte: os 

possíveis danos provavelmente superam os possíveis benefícios) 

Periodicidade  O Ministério da Saúde recomenda que a periodicidade do rastreamento com 

mamografia, nas faixas etárias recomendadas, seja bienal (recomendação 

favorável forte: os possíveis benefícios provavelmente superam os 

possíveis danos quando comparada às periodicidades menores) 

Fonte: INCA, 2015. 
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A ausência de mamógrafos nos serviços de saúde constitui uma das barreiras 

na implantação dos programas de rastreamento no Brasil, o que favorece a redução 

da sobrevida dessas pacientes (GUERRA et al, 2015). No ano de 2015 foram 

registrados 3.950 mamógrafos no país, sendo 1.731 disponíveis pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS), com a maior concentração na região Sudeste que possui 1.973 

aparelhos, e menor disponibilidade na região Norte com 193 aparelhos. Já o número 

de mamografias realizadas para rastreio no primeiro semestre de 2015 foi igual 

694.906 no total, sendo 32.475 na região Norte, 87.422 no Nordeste, 566.175 no 

Sudeste, 94 no Sul e 8.740 na região centro-oeste (BRASIL, 2016b), mostrando que 

não há uma relação direta com o número de aparelhos disponíveis e a quantidade de 

exames realizados, sugerindo a necessidade da realização de um monitoramento 

mais efetivo dos programas de rastreio.  

 Assim, o diagnóstico para a neoplasia maligna da mama é realizado pelo ECM, 

mamografia e também por exames como ultrassonografia e ressonância magnética 

considerados exames complementares. O diagnóstico final é confirmado através 

exame histopatológico que pode ser realizado por meio da biópsia considerada 

“padrão ouro”. A retirada do material para análise pode ser feita por meio de biópsia 

cirúrgica e biópsia percutânea (agulha grossa e vácuo), ou pela punção por agulha 

fina (PAAF) usada para lesões palpáveis e impalpáveis (SIU, 2016; BRASIL,2013, 

p.100; 2004, p.10). 

 

2.3 TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA 

 No Brasil a linha de cuidado preconizada para o paciente com a neoplasia 

maligna da mama envolve a organização de um conjunto de ações e serviços de 

saúde que se articulam desde o nível primário de atenção até o nível terciário, com 

estratégias de promoção, prevenção e tratamento. Essa linha de cuidado tem como 

objetivo assegurar à mulher o acesso humanizado e integral às ações e serviços 

qualificados, ao diagnóstico precoce e ao tratamento adequado em tempo oportuno 

(BRASIL, 2013, p. 24). Assim, uma linha de cuidado integral, é aquela que faz vistas 

a integralidade do cuidado garantindo ao usuário os serviços assistenciais para 

atender suas demandas à saúde (Figura 5) (PETERS, 2013) 
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Figura 5- Atenção Integral à Saúde: o olhar sobre o sujeito. 

 

Fonte: BRASIL, 2013 

A Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO) contempla ações de 

Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos. 

Segundo essa política a linha de cuidado ao paciente oncológico deve comtemplar 

dentre outras, ações como: 1- o desenvolvimento de estratégias de saúde voltadas 

para a identificação dos fatores determinantes e condicionantes das neoplasias 

malignas mais prevalentes; 2- a organização de uma linha de cuidados que perpasse 

todos os níveis de atenção, desde a atenção básica até a atenção especializada de 

média e alta complexidade; 3- a constituição de Redes de Atenção Oncológica, com 

estabelecimento de fluxos de referência e contra referência, de forma a garantir o 

acesso e atendimento integrais; 4- a definição de critérios para o funcionamento e 

para a avaliação dos serviços públicos e privados que atuam na atenção oncológica, 

assim como a ampliação da cobertura do atendimento aos doentes de câncer, de 

forma a assegurar a universalidade, a equidade, a integralidade, o controle social e o 

acesso à assistência oncológica (Figura 6) (BRASIL, 2013; PETERS, 2013). 
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Figura 6: Linha de cuidado no câncer 

 

Fonte: BRASIL, 2013 

 

Em relação a essa linha de cuidado, sendo a Atenção Primária à Saúde a porta 

de entrada preferencial do SUS, a abordagem de mulheres com e sem o tumor 

maligno da mama deveria ser iniciada nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) por uma 

equipe multiprofissional, com vistas a realização de estratégias de promoção e 

prevenção; educação em saúde; até a realização do exame clínico das mamas, a 

solicitação de mamografias e exames citopatológicos, estando a rede organizada para 

encaminhar as usuárias que apresentem maior demanda de investigação. Além disso, 

é papel da equipe identificar as usuárias que estejam na faixa etária prioritária, assim 

como as que apresentem maior risco para o aparecimento da patologia (PETERS, 

2013). 

À atenção secundária competem as unidades ambulatórias com a presença do 

profissional especializado e capacitado, receber os casos alterados encaminhados 

pela rede básica, realizar propedêutica complementar, se possível imediata, tendo 

como foco o diagnóstico e alguns tratamentos, e em casos mais graves, que 

necessitem de procedimentos mais complexos, devem encaminhar estes pacientes 

para as unidades terciárias. Cabe ao a atenção terciária a realização da terapia 

necessária visando a realização dos tratamentos locorregionais como cirurgias e 

radioterapia e o tratamento sistêmico como quimioterapia e hormonioterapia (BRASIL, 

2013; INCA, 2012, p.96). 
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Nas últimas décadas o tratamento cirúrgico para o câncer de mama evoluiu de 

forma significativa, passando da mastectomia radical realizada até os anos 70, 

considerada um tratamento mutilador, para técnicas cirúrgicas conservadoras, a 

pesquisa do linfonodo sentinela e a reconstrução da mama que são técnicas capazes 

de reduzir as complicações associadas ao tratamento (MANNING; SACCHINI,2016). 

O tratamento cirúrgico conhecido como mastectomia, visa a retirada total ou 

parcial da mama. A mastectomia radical, desenvolvida no início do século XX pelo 

médico cirurgião Haslted, consiste na exérese total da mama e foi considerada por 

muito tempo a única opção para o tratamento do câncer de mama, porém devido ao 

seu carácter desfigurante outros métodos foram sendo desenvolvidos (VEIGA et al., 

2010). 

 Assim em 1948, surgiram as mastectomias radicais modificadas, 

desenvolvidas por Pattey-Dyson e Madden-Auchinclos, essas técnicas envolvem a 

remoção completa da mama com a pele e complexo aréolo-mamilar, preservando os 

músculos peitoral maior e/ou menor, sendo indicadas para tumores mais agressivos 

ou quando a reconstrução da mama por prótese não é uma opção (FRANCESCHINI 

et al., 2015, VEIGA et al., 2010). A mastectomia simples consiste na retirada total da 

glândula mamária com a preservação da musculatura adjacente, é indicada para 

pacientes que realizarão mastectomia profilática (BENSON; DUMITRU; MALATA, 

2016). 

As técnicas conservadoras surgem como um novo procedimento cirúrgico que 

combina segurança e estética, onde há a preservação da pele, podendo ou não 

conservar o complexo aréolo-mamilar. As técnicas mais utilizadas são a tumorectomia, 

setorectomia e quadrandectomia e são indicadas em casos cujo o tumor não atingiu 

a pele ou o complexo aréolo-mamilar (BENSON; DUMITRU; MALATA, 2016). 

A pesquisa do linfonodo sentinela é utilizada para avaliar a condição da cadeia 

de linfonodos axilares. Consiste em uma técnica minimamente invasiva, desenvolvida 

para evitar a dissecção axilar de pacientes com baixo risco de metástases axilares. A 

linfadenectomia é uma prática geralmente utilizada em conjunto com a mastectomia e 

está associada a um alto índice de complicações pós-operatórias tanto imediatas 

quando tardias.  Assim, a técnica do linfonodo sentinela está relacionada a um 
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aumento da sobrevida dessas pacientes, bem como a redução de morbidades 

associadas ao tratamento do carcinoma mamário (FRANCESCHINI et al., 2015). 

A reconstrução da mama constitui um método bastante empregado para as 

pacientes que realizaram a mastectomia unilateral ou bilateral, tornando necessário o 

encaminhamento dessas mulheres para profissionais especializados que possam 

discutir as opções a serem empregadas (FRANCESCHINI et al., 2015). 

 O momento para a realização da reconstrução pode ser imediatamente após 

a cirurgia ou feita tardiamente. A reconstrução imediata pode ajudar a mulher e seu 

parceiro com o impacto emocional de uma imagem corporal alterada, além disso o 

procedimento realizado com prótese mamária não deve atrasar o uso de terapia 

adjuvante, o que não acontece quando se utiliza expansores ou retalhos cutâneos, 

devendo ser adiada a reconstrução até o término da terapia. As desvantagens estão 

associadas ao maior tempo de hospitalização e recuperação, além do aparecimento 

de cicatrizes. Já a reconstrução tardia oferece a possibilidade para que a paciente 

considere todas as opções, sem se preocupar com o diagnóstico do câncer. A 

vantagem da técnica após o tratamento sistêmico, inclui menor tempo de recuperação 

e a desvantagem está associada ao fato de ser um procedimento cirúrgico adicional. 

A reconstrução mamária pode ajudar a recuperar a integridade física e emocional da 

mulher após o tratamento para a neoplasia da mama (FRANCESCHINI et al., 2015; 

S. LAMP; LESTER, 2015). 

Outro tipo de tratamento locorregional é a radioterapia que pode ser utilizada 

com o objetivo de destruir as células remanescentes após a cirurgia (tratamento 

adjuvante) ou para reduzir o tamanho do tumor antes da cirurgia (tratamento 

neoadjuvante). A técnica consiste no uso de radiação de intensidade moderada na 

caixa torácica ou na mama (AKRAM; SIDDIQUI, 2016; MANDILARAS et al., 2015). A 

radioterapia adjuvante reduz o risco de recorrência local e melhora a sobrevida 

específica para o câncer de mama, contudo está associada a maior risco de 

complicações locais, especialmente após reconstrução imediata com implantes 

(GEBRIM et al., 2011). 

 O tratamento sistêmico abrange a quimioterapia, hormonioterapia, e terapia 

biológica. A quimioterapia pode ser usada como terapia adjuvante e neoadjuvante, 
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sua eficácia se faz através de agentes quimioterapêuticos como a ciclofosfamida e a 

taxa de resposta varia de 0-38%. A hormonioterapia é utilizada para os pacientes cujos 

tumores possuem receptores de estrogênio e/ou progesterona, representando dois 

terços dos pacientes com câncer de mama. A presença dos receptores hormonais e 

do fator de crescimento epidérmico humano (HER2) são os responsáveis pela 

identificação dos subtipos de tumores da mama e atualmente guiam a escolha da 

terapia, assim em pacientes com receptores positivos a terapia com tamoxifeno e 

inibidores da aromatase, além da supressão ovariana (em pacientes na pré-

menopausa) representam a principal linha de tratamento junto com a quimioterapia 

(AKRAM; SIDDIQUI, 2016). 

 

2.4 IMAGEM CORPORAL EM MULHERES APÓS O TRATAMENTO DO CÂNCER DE 

MAMA 

Apesar dos avanços nas técnicas cirúrgicas, inúmeras morbidades estão 

associadas ao tratamento do câncer de mama causando redução significativa na 

qualidade de vida das pacientes. Dentre as morbidades relacionadas ao membro 

superior e a linfadenectomia axilar estão o linfedema, dor, dormência, fraqueza 

muscular, rigidez e limitação da amplitude de movimento do membro homolateral à 

cirurgia (ASSIS et al., 2013). Outros fatores incluem alterações na sexualidade e na 

imagem corporal de mulheres sobreviventes ao câncer de mama, impactando na 

qualidade de vida em suas várias dimensões (CHUA et al., 2015).  

A imagem corporal é um conceito multidimensional que envolve aspectos 

subjetivos e objetivos, sendo baseada na autopercepção física do indivíduo bem como 

na observação da reação dos outros a sua aparência. Sendo assim, a imagem 

corporal gira em torno da satisfação ou insatisfação do indivíduo com seu corpo, que 

sofre influência de dois fatores: o investimento na aparência, que diz respeito a quanto 

o indivíduo se importa com sua aparência; e a autoavaliação, que se refere aos ideais 

culturais sobre o conceito de beleza e como o indivíduo se avalia a partir desses 

conceitos. Esses fatores são influenciados por fatores ambientais, culturais, 

socioeconômicos e pessoais, como por exemplo: sexo, idade, posição social e 

alimentação. Assim a imagem corporal está relacionada com a identidade, autoestima, 
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relações sociais e sexualidade do indivíduo (RHONDALI et al., 2015; DAHL et al., 

2010). 

Em pacientes com câncer de mama a imagem corporal pode sofrer alterações 

relacionadas a presença do tumor, como alterações na pele (textura e sensibilidade), 

mudanças no peso, assimetria e tamanho da mama e também relacionadas ao 

tratamento, como a cirurgia, quimioterapia, radioterapia e medicamentos (CHUA et al., 

2015; DAHL et al., 2010). White, C. (2000) desenvolveu um modelo multidimensional 

para avaliar a imagem corporal em oncologia, com o objetivo de fornecer um melhor 

entendimento sobre a imagem corporal nessa população. Com base nesse modelo, 

os pesquisadores sugeriram que as pacientes devem ser questionadas sobre as 

preocupações com sua aparência (Figura 7). 
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Figura 7-Modelo sobre as dimensões importantes da imagem corporal. 

 

Fonte: White C, 2000 (Adaptação) 

 

 

Nesse modelo o item(1) se refere a realidade objetiva quanto a aparência do 

indivíduo e a percepção subjetiva da aparência ou da mudança da imagem corporal 

devido ao câncer;(2) se refere a como as mudanças na aparência serão processadas 

de acordo com as crenças dos indivíduos; (3) retrata o autoesquema corporal como 

uma estrutura de constructos inter-relacionados organizada pelo indivíduo que irá 

influenciar no processamento de informações; (4) se refere a quanto uma pessoa 

investe no órgão alterado; (5) se refere a presença da auto percepção sobre a 
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mudança da imagem corporal; (6) a partir da relação entre os componentes 2, 3, 4 e 

5 é possível supor como o indivíduo julga sua aparência; quais os pensamentos 

aceitos sobre sua imagem corporal (7) e quais os comportamentos serão utilizados a 

partir disso (8) (WHITE, 2000).  Assim quanto mais altos os investimentos da mulher 

em relação a aparência, mais elas estão propensas a experimentar dificuldades 

relacionadas com a mudança da imagem em relação a presença do tumor (CHUA et 

al., 2015). 

Nos últimos anos estudos têm sido realizados com o objetivo de pesquisar a 

imagem corporal em mulheres que passaram pelo tratamento do câncer de mama, 

porém a literatura sobre o tema é escassa no que diz respeito a população brasileira 

especificamente na região nordeste do país. 

 Morone e col. (2014) realizaram um ensaio clínico para investigar como a 

imagem corporal afeta a qualidade de vida e a funcionalidade de mulheres que 

realizaram o tratamento para o câncer de mama após um programa de reabilitação 

multidisciplinar. O estudo avaliou 72 pacientes que realizaram mastectomia, há 

aproximadamente 2 anos e encontraram que a percepção da imagem corporal não 

alterou os resultados da reabilitação. Porém, esse resultado não se manteve no 

período de follow-up, considerado uma fase de maior vulnerabilidade para mulher, 

repercutindo negativamente na qualidade de vida e funcionalidade, além disso, 

sintomas como ansiedade e depressão foram observados nesse período (MORONE 

et al., 2014). 

Corroborando com esses achados, um estudo transversal realizado por 

Cordero e col. (2015) investigou a relação entre imagem corporal e depressão em 120 

pacientes sobreviventes ao câncer de mama. Uma associação significativa foi 

encontrada entre esses dois fatores tanto em mulheres que tinham acabado de 

receber o diagnóstico referente a neoplasia da mama (grupo 1), quanto para aquelas 

que haviam realizado tratamento cirúrgico, neoadjuvante e/ou adjuvante (grupo 2). As 

participantes do grupo 1 relataram sensação de que o corpo estava incompleto 

mesmo antes da cirurgia apresentando um quadro grave de depressão em 

comparação com o grupo 2. Os achados do estudo apontam que a presença desses 

sintomas pode prejudicar o tratamento já que envolvem aspectos físicos e mentais da 

saúde da mulher, contribuindo de forma negativa com o prognóstico e sobrevida das 
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pacientes, e sugere a necessidade de um acompanhamento psicológico integral para 

todas as fases do processo que envolve o adoecimento pelo tumor (CORDERO et al., 

2015).  

Rhondali e col. (2015) ao avaliarem a imagem corporal em 81 mulheres após o 

tratamento oncológico, encontraram uma alta frequência de insatisfação com a 

imagem corporal (58%) principalmente para aquelas pacientes que apresentaram um 

maior nível de investimento na aparência, corroborando com outros estudos sobre 

essa temática (RHONDALI et al., 2015). 

Outro estudo realizado com 248 mulheres sobreviventes ao câncer de mama 

na Noruega, os pesquisadores acompanharam essas mulheres nos anos de 2004 e 

2007, sendo constatado que redução na qualidade de vida esteve associada em 

mulheres com alteração na imagem corporal, além disso mulheres que se 

submeteram à reconstrução da mama referiram maior insatisfação com a imagem 

corporal, sugerindo que cirurgia pouco melhorou a percepção dessas mulheres ou que 

a aparência física não é o único determinante em relação a imagem corporal (DAHL 

et al., 2010). 

Porém, Chua e col. (2015) constataram que para aquelas pacientes que 

passaram pela mastectomia a cirurgia para a reconstrução da mama tem sido 

reconhecida por proporcionar benefícios psicológicos importantes relacionadas com a 

imagem corporal, qualidade de vida e sexualidade. Apesar de vários fatores terem que 

ser considerados para a realização da reconstrução da mama, a imagem corporal tem 

sido o principal fator, sendo realizada em 42-67% dos casos (CHUA et al., 2015). 

Após a mastectomia, a reconstrução visa restaurar o volume da mama, reduzir 

a assimetria em relação a mama oposta e reconstruir o completo aréolo-mamilar. Em 

um estudo realizado com a população brasileira, mulheres que se submeteram a 

reconstrução da mama com uso de prótese externa relataram melhora na sensação 

de desfiguração causada pela retirada da mama (BORGHESAN et al., 2014). De 

acordo com Fang e col. (2013) mulheres que realizaram reconstrução da mama 

observaram maior satisfação com a imagem corporal do que aquelas que realizaram 

cirurgia conservadora da mama. 
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Em relação a quimioterapia, esse procedimento pode acarretar ao 

aparecimento de alopecia; além disso, outras complicações relacionadas ao 

tratamento adjuvante incluem fadiga e alterações no peso, sintomas associados 

negativamente com a imagem corporal (ROSENBERG et al., 2014). 

A imagem corporal também tem sido vista como uma importante causa de 

problemas relacionados a sexualidade em mulheres sobreviventes ao câncer de 

mama, por isso a avaliação deve ser realizada levando em consideração a função 

sexual, assim como os aspectos psicológicos envolvidos na sexualidade. As 

mudanças na imagem corporal devido à presença do tumor, causam estresse não 

apenas na paciente, mas no casal. A associação entre a insatisfação na imagem 

corporal e alterações na função sexual são bem documentadas (FANG et al., 2015). 

Assim em relação ao câncer de mama a imagem corporal parece estar 

associada a fatores físicos, emocionais, culturais e sociais que repercutem de forma 

significativa após o tratamento da neoplasia. 
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3 OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

Verificar a prevalência de insatisfação com a imagem corporal e seus fatores 

associados em mulheres sobreviventes ao câncer de mama.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar a caracterização socioeconômica e clínica da amostra estudada;  

 Verificar os fatores socioeconômicos, ambientais e clínicos associados à 

imagem corporal; 

 Estimar a associação entre a terapêutica eleita e a imagem corporal de 

mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO  

Trata-se de um estudo do tipo seccional com abordagem quantitativa, cuja 

unidade de análise é a mulher sobrevivente ao câncer de mama. 

 

4.2 AMOSTRA 

A amostra foi composta por mulheres com diagnóstico de neoplasia maligna da 

mama (C-50) de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10) nos 

anos de 2013 e 2014, e que se submeteram ao tratamento oncológico nas unidades 

da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer localizadas na cidade de Natal/RN. 

A Liga Norte Riograndense Contra o Câncer é uma iniciativa filantrópica 

presente no estado do Rio Grande do Norte há 67 anos, apresentando na capital Natal 

três unidades de atendimento com assistência médica, diagnóstico e tratamento 

especializado, além de ofertar à população outras medidas de atenção oncológica, 

como prevenção, acompanhamento, reabilitação e cuidados paliativos. As unidades 

presentes na cidade de Natal/RN são o Hospital Doutor Luiz Antônio, a Policlínica e o 

Centro Avançado de Oncologia (CECAN), sendo todas capacitadas para o diagnóstico 

e tratamento do câncer de mama. Além destas, a instituição dispõe da Casa de Apoio 

Irmã Gabriela, que recebe e promove a estadia dos pacientes que se deslocam do 

interior do estado para se submeterem ao tratamento oncológico na Liga. 

Para o cálculo da amostra foi considerada a prevalência de 79,2% de 

insatisfação com a imagem corporal de mulheres submetidas ao tratamento 

neoadjuvante e/ou adjuvante para o câncer de mama, segundo dados coletados e 

avaliados no estudo piloto deste projeto de pesquisa. Além disso, levou-se em 

consideração um Fator de Erro (FE) de 7%. Dessa forma, e baseando-se no cálculo 

exposto abaixo, foi necessária a inclusão de 129 participantes na composição da 

amostra do estudo (Figura 8). 
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Figura 8- Fórmula para cálculo de tamanho amostral de estudos seccionais. 

 

Fonte: ARANGO, 2009, p. 200. 

Onde: 

n: Tamanho da amostra; 

z: 1,96 para α de 5%; 

p: Prevalência estimada da insatisfação com a imagem corporal; 

q: Complemento da prevalência estimada da insatisfação com a imagem 

corporal 

FE: Fator de Erro definido em 7% pelo pesquisador. 

A amostragem foi realizada por meio de sorteio sistemático a partir do acesso 

inicial ao banco de dados do sistema de Registro de Câncer da Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer, no qual há a notificação de todos os pacientes que 

receberam o diagnóstico e tratamento de acordo com o tipo de câncer e permanecem 

vinculados à instituição. 

Participaram do estudo mulheres residentes no município de Natal-RN com 

diagnóstico de neoplasia maligna da mama (C50; CID-10) entre os anos de 2013 e 

2014, que foram submetidas ao tratamento oncológico há no mínimo um ano e ainda 

permanecem em acompanhamento clínico na unidade de atendimento especializado, 

CECAN, da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer. 

Foram excluídas do estudo as mulheres que apresentaram déficit cognitivo 

capaz de prejudicar a compreensão dos questionários aplicados durante as 

entrevistas; mulheres com dificuldades de locomoção e/ou que apresentam 

morbidades debilitantes/incapacitantes não associadas ao câncer de mama e seu 

tratamento; e pacientes em estado oncológico crítico sob cuidados paliativos.  
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4.3 COLETA DE DADOS 

A coleta de dados ocorreu na unidade de atendimento especializado ao 

paciente com câncer de mama da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer 

(CECAN), no Hospital Doutor Luiz Antônio e no departamento de odontologia da 

UFRN, localizados na cidade de Natal/RN, com duração de quatro meses, 

aproximadamente.  

Esta etapa foi composta por duas fases principais. Inicialmente, a coleta de 

dados foi feita por meio do acesso aos prontuários arquivados das pacientes tratadas 

do câncer de mama nos anos de 2013 e 2014. Tais pacientes foram selecionadas 

previamente no Sistema de Registro de Câncer da Liga, através da técnica de 

amostragem sistemática. Após o sorteio, as pacientes selecionadas a participarem do 

estudo foram contactadas por meio dos números de telefones presentes nos 

prontuários da instituição, a partir dos quais foram agendadas entrevistas individuais 

com data semelhante ao dia de consulta de acompanhamento com o serviço de 

mastologia ou oncologia do CECAN. 

Dos prontuários foram extraídas informações pessoais de identificação (nome 

completo, endereço, telefone para contato e data de nascimento), informações 

referentes ao histórico clínico do câncer de mama (tempo de diagnóstico; 

estadiamento patológico do tumor; terapêutica eleita; tipos de tratamento definitivo, 

adjuvante e neoadjuvante; técnicas cirúrgicas e de reconstrução da mama; 

abordagem axilar), dados dos exames clínicos e diagnósticos, assim como 

informações acerca do acompanhamento da paciente por equipe multidisciplinar. 

O prontuário dos pacientes atendidos na Liga Norte Riograndense Contra o 

Câncer é composto por cinco abas principais, organizadas a partir: 1- dos dados de 

identificação pessoal; 2- informações ambulatoriais e anamnese; 3- exames clínicos 

de diagnóstico; 4- dados da equipe multidisciplinar e 5- diário com acompanhamento 

da internação hospitalar. Todas as informações colhidas dos prontuários individuais 

das pacientes foram transferidas para um questionário previamente estruturado pelo 

pesquisador, que inclui as variáveis de identificação e clínicas descritas anteriormente 

(APÊNDICE A). Esta etapa foi realizada no Hospital Doutor Luiz Antônio, onde os 

dados foram manuseados e coletados em lugar apropriado da unidade, não havendo 
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a remoção dos prontuários deste local. Os campos do instrumento que não foram 

preenchidos por meio dos prontuários foram posteriormente investigados através das 

entrevistas individuais agendadas com as pacientes selecionadas a participarem do 

estudo. 

A coleta de dados deu continuidade por meio das entrevistas individuais das 

pacientes para aferição das variáveis socioeconômicas (raça, escolaridade, renda, 

ocupação antes e após o tratamento do câncer de mama e condições de moradia), 

histórico ginecológico (acompanhamento do ginecologista; função e vida sexual; 

histórico materno; cuidados específicos com a mama). Também coletou-se a variável 

relacionada à imagem corporal destas pacientes.  

As entrevistas tiveram, em média, 40 minutos de duração, e ocorreram em 

ambiente tranquilo, reservado e apropriado, tendo em vista que os questionários 

aplicados continham perguntas relacionadas à vida íntima e pessoal da participante. 

Todas as perguntas foram realizadas e explicadas à paciente pela pesquisadora do 

estudo. Em situação de desconforto ou mal-estar psicológico gerados no momento da 

coleta de dados, tais mulheres seriam encaminhadas para acompanhamento 

psicológico regular realizado no departamento de psicologia da UFRN, porém tal 

acompanhamento não foi necessário. 

 

4.3.1 Imagem Corporal: Body Image Scale (BIS) 

A escala da imagem corporal (BIS) desenvolvida por Hopwood et al. (2001), 

traduzida e validada para o português por Moreira et al. (2010), é composta por 10 

itens desenvolvidos para avaliar de forma rápida e abrangente 3 dimensões: afetiva,  

relacionada aos sentimentos autoconscientes; comportamental (por exemplo, 

dificuldade em olhar para o corpo nu) e cognitiva (por exemplo, a satisfação com a 

aparência). Inicialmente a escala foi projetada para avaliar qualquer tipo de câncer ou 

o seu tratamento. A pontuação é realizada através de uma escala de Likert de 4 

pontos, a saber: “nada” (0); “um pouco” (1); “moderadamente” (2); “muito” (3). O 

resultado final é a soma dos 10 itens, que varia de 0 a 30 pontos, sendo que pontuação 

igual a zero correspondente a ausência de sintoma ou angústia e pontuações mais 
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altas representam sintomas crescentes de angústia e/ou insatisfação com a imagem 

corporal (MOREIRA et al., 2010). 

Estudos recentes, propuseram um ponto de corte para classificar as mulheres 

quanto a satisfação com a imagem corporal. Tendo como base o escore final da 

escala, o ponto de corte corresponde a valores maiores que 10 pontos para 

insatisfação e valores menores ou iguais a 10 correspondendo a satisfação com a 

imagem corporal (RHONDALI et al., 2015; MORONE et al. 2014). A escala BIS 

apresenta boa confiabilidade e consistência interna (MOREIRA et al., 2010). O 

questionário BIS encontra-se no ANEXO A. 

 

4.4 TREINAMENTO E PREPARAÇÃO DA EQUIPE 

O treinamento e preparação da equipe que participou da coleta de dados do 

estudo foi realizado por meio de reuniões iniciais para a discussão do projeto de 

pesquisa, com ênfase no objetivo do estudo e à metodologia utilizada. Dessa forma, 

o pesquisador, juntamente com quatro discentes da UFRN aprimoram seus 

conhecimentos acerca dos instrumentos utilizados previamente à etapa de coleta de 

dados da pesquisa, assegurando a uniformidade de entendimento e aplicação dos 

questionários selecionados. 

Posteriormente, realizou-se um treinamento com coleta de dados das pacientes 

do Grupo Despertar para calibração intra e inter-examinador, com duração de três 

semanas. Durante a coleta de dados, 1 em cada 20 mulheres foi reexaminada para 

realizar a calibração intra examinador. 

 

4.5 ESTUDO PILOTO 

O estudo piloto foi realizado na Liga Norte Riograndense contra o Câncer, tendo 

duração de um mês, no qual 48 mulheres submetidas ao tratamento do câncer de 

mama na referida instituição foram avaliadas. Esta etapa ocorreu previamente à coleta 

de dados e os dados analisados serviram como base inicial para o cálculo amostral 

do estudo. 
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4.6.  VARIÁVEIS DO ESTUDO 

A variável dependente será a imagem corporal categorizada como mostra o 

Quadro 2. 

Quadro 2. Categorização da imagem corporal segundo a “Body Image Scale”. 

Variável Categorias Tipo 

Imagem Corporal 1. Satisfeita (< ou 

igual 10 pontos) 

2. Insatisfeita (> que 

10 pontos) 

Quantitativa Nominal 

 

Os Quadros 3 e 4 mostram as variáveis independentes do estudo a partir das 

informações socioeconômicas e histórico clínico do câncer de mama, 

respectivamente.  

Quadro 3. Variáveis independentes socioeconômicas. 

Variável Categorias Tipo 

Idade  Em anos  Quantitativa discreta  

Raça   
1. Branca  

2. Parda  
3.Negra  
4. Indígena  

5. Amarela  
6. Outra  

Qualitativa nominal  

Estado civil   

1. Solteira  
2. Casada/ União 

estável  
3. Divorciada  
4. Viúva  

Qualitativa nominal  

Escolaridade   

1. Analfabeta  
2. Ensino fundamental I  

3. Ensino fundamental II  
4. Ensino médio  
5. Ensino superior  

Qualitativa ordinal  

Ocupação antes do 
tratamento  

 
 1. Sim.  
 2. Não  

Qualitativa nominal  
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Ocupação após o 
tratamento  

 
1. Sim.  

2. Não  

Qualitativa nominal  

Renda familiar  Em salários mínimos  Quantitativa discreta  

Classe social  
(Critérios estabelecidos 
pelo IBGE)  

 
1. Classe A  
2. Classe B  

3. Classe C  
4. Classe D  

5. Classe E  

Qualitativa ordinal  

Tipo de residência  1. Própria  
2. Alugada  
3. Cedida  

Qualitativa nominal  

Acesso ao serviço de 
saúde  
 

 

 
1. Público  
2. Privado  

3. Convênio  
4.Sem acesso  

Qualitativa nominal  

 

Quadro 4. Variáveis relacionadas às características clínicas do câncer de mama 

Variável  Categorias  Tipo  

Quimioterapia 1. Sim  

2. Não 

Qualitativa nominal  

Radioterapia 1. Sim  

2. Não 

Qualitativa nominal  

Hormonioterapia 1. Sim  

2. Não 

Qualitativa nominal  

Cirurgia 1. Sim  

2. Não 

Qualitativa nominal  

Tipo de cirurgia  1. Simples  

2. Madden 
3. Patey 

4. Conservadora  
5. LA  
6. Sem informação (SI)/ 

Não se aplica (NA ) 

Quantitativa nominal 

Reconstrução da mama  1. Sim  
2. Não  

3. NA  

Qualitativa nominal  

Momento da 
reconstrução  

1. Imediata  
2. Tardia  
3. NA  

Qualitativa nominal  
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Tipo de reconstrução  1. Grande dorsal  
2. TRAM  

3. Expansor + Prótese  
4. Prótese  
5. Outra  

6. NA/SI  

Qualitativa nominal  

Abordagem axilar  1. Não  

2. Sentinela  

3. Nível I  

4. Nível II  

5. Nível III  

6. Amostragem  

7. SI  

Qualitativa nominal  

Seroma 1. Sim  

2. Não  

Qualitativa nominal  

Deiscência e Necrose  1. Sim  

2. Não  

Qualitativa nominal  

Linfedema 1. Sim  

2. Não  

Qualitativa nominal  

Escápula Alada 1. Sim 
2. Não 

Qualitativa nominal 

Dor 1.Sim 

2.Não 

Qualitativa nominal 

Parestesia 1.Sim 
2.Não 

Qualitativa nominal 

Acompanhamento por 

equipe multidisciplinar  

1. Sim  

2. Não  

Qualitativa nominal  

Profissionais envolvidos  1. Médico  
2. Enfermeiro  
3. Fisioterapeuta  

4. Psicólogo  
5. Nutricionista  

6. Assistente social  
7. Outros  

Qualitativa nominal  
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4.7 ANÁLISE DOS DADOS 

As informações coletadas nos questionários foram organizadas, constituindo 

um banco de dados a partir do qual foi realizada a análise estatística. 

Para as variáveis quantitativas, a adequação dos dados à distribuição normal 

foi avaliada levando em consideração alguns critérios estabelecidos: Valores mínimo 

e máximo estarem contidos no intervalo correspondente ao cálculo da média ± três 

desvios padrões; módulos da curtose e assimetria serem menores que duas vezes os 

seus erros padrões. 

Inicialmente, os resultados foram apresentados por meio de estatística 

descritiva, mediante o uso de tabelas com valores absolutos e relativos dos dados. 

Em seguida foi realizada a análise bivariada, utilizando-se o teste de Qui-quadrado de 

Pearson e Exato de Fisher, sendo verificada a magnitude da associação através da 

RP para cada uma das variáveis independentes categóricas nominais em relação a 

variável dependente. 

A análise multivariada em relação a associação dos fatores associados à 

imagem corporal, foi realizada através da regressão de Poisson com variância robusta 

para um nível de confiança de 95%. 

A variável dependente foi dicotomizada em duas categorias: insatisfeita e 

satisfeita. As variáveis quantitativas foram categorizadas em tercis ou como variáveis 

dicotômicas (categorização por meio da mediana), quando necessárias à análise 

bivariada. Na análise estatística dos dados utilizou-se o software (SPSS) 20.0. 

 

4.8 QUESTÕES ÉTICAS 

Em cumprimento às determinações da resolução 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos, o 

projeto foi submetido e aprovado por meio do protocolo de nº 1.149.608 pelo CEP com 

Seres Humanos da instituição onde a pesquisa foi desenvolvida, Liga Norte 

Riograndense Contra o Câncer (APÊNDICE B). Vale ressaltar que a pesquisa só foi 
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iniciada após a aprovação do mesmo e que foi obrigatório o preenchimento do TCLE 

pela mulher participante do presente estudo (APÊNDICE C). 
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5 RESULTADOS 

No período de 2013 a 2014 foram registrados na Liga Norte Riograndense 

contra o Câncer um total de 1.726 novos casos de câncer de mama, sendo 869 casos 

no ano de 2013 e 857 casos para o ano de 2014. Dos casos de neoplasia maligna da 

mama notificados no ano de 2013, cerca de 287 (33%) pacientes residentes na cidade 

do Natal receberam tratamento e acompanhamento na referida instituição. O número 

de pacientes diagnosticadas e assistidas no ano de 2014, entretanto, não pode ser 

descrito, tendo em vista que tal informação ainda não se encontra disponível no 

registro de câncer da Liga. Assim, a identificação das pacientes residentes no 

município de Natal nesse período foi realizada por meio de busca manual nos 

prontuários. 

Na primeira fase do estudo coletaram-se informações de 240 prontuários, 

número 46,25% superior à amostra calculada, e justificado pelas possíveis perdas na 

fase de contato inicial com as pacientes. Dos 240 prontuários acessados, 103 eram 

de mulheres com diagnóstico de neoplasia maligna da mama no período de 2014 e 

137 em 2013, todas com acompanhamento clínico na referida instituição, dessas 147 

mulheres foram contactadas e convidadas a participarem do estudo. Deste total, 44 

pacientes foram eliminadas por se encaixarem nas condições estabelecidas nos 

critérios de exclusão (Figura 9). Os motivos para eliminação das participantes podem 

ser vistos na Tabela 1. 
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Figura 9: Fluxograma de inclusão das pacientes no estudo. 

 

Fonte: própria 

Tabela 1- Participantes excluídas do estudo a partir de critérios estabelecidos. 

Natal/RN, 2016. 
Motivo da exclusão Quantitativo % 

Paciente reside no interior 10 22,7 

Óbito 2   4,8 

Paciente recusou participar da entrevista 10 22,7 

Paciente não diagnosticada com câncer de mama e/ou não 

se submeteu a nenhum tratamento 

4 

 

  9,7 

Paciente com déficit cognitivo 4   9,7 

Paciente com déficit de locomoção 6 14,6 

Paciente que apresenta comorbidades incapacitantes não 

associadas ao câncer de mama e seu tratamento (AVE, 

Fibromialgia) 

7 

 

16,6 

Paciente em hospitalização (cuidados paliativos) 1   2,4 

Fonte: própria. 



55 

 

 Foram incluídas 103 mulheres tratadas do câncer de mama, com idade média 

de 55,97 anos (±10,6) que, em maioria, são de etnia/raça branca, casadas ou em 

união estável, apresentando um alto nível de escolaridade (ensino médio completo ou 

ensino superior), sendo a maioria da classe social E. Quanto à ocupação, observa-se 

que grande parcela das mulheres mantinha vínculo empregatício previamente ao 

diagnóstico do câncer, entretanto, não retornaram para suas ocupações após o 

término do tratamento. O acesso ao serviço de saúde das pacientes se deu em sua 

maioria por meio do serviço público (Tabela 2). 

Tabela 2- Descrição das mulheres tratadas do câncer de mama quanto às 

características socioeconômicas. Natal/RN, 2016. 

 N % 

Idade   

Até 56 anos  56 54,4 

57 anos ou mais  47 45,6 

Etnia/Raça   

Branca 53 51,5 

Parda 42    40,8 

Negra 8 7,8 

Estado Civil   

Casada/ União Estável 51 49,5 

Divorciada 18 17,5 

Viúva 18 17,5 

Solteira 16 15,8 

Escolaridade   

Analfabeta 9 8,7 

Ensino Fundamental Incompleto 22 21,4 

Ensino Fundamental Completo 6 5,8 

Ensino Médio Incompleto 4 3,9  

Ensino Médio Completo 33 32,0 

Ensino Superior Completo 29 28,2 

Renda   

Até um salário mínimo 54 52,4 

Dois salários mínimos ou mais  46 44,7 

NS/SR 3 2,9 

Fonte: própria. 
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Tabela 2. Continuação- Descrição das mulheres tratadas do câncer de mama quanto 

às características socioeconômicas. Natal/RN, 2016. 

 

 

 

 

Fonte: própria. 

 

Todas as pacientes avaliadas foram submetidas à cirurgia como tratamento 

locorregional e, em grande maioria, acompanhadas por equipe multiprofissional. A 

técnica cirúrgica mais eleita foi a conservadora com linfadenectomia axilar e, observa-

se que uma pequena parcela das mulheres realizou a reconstrução mamária no 

momento da cirurgia oncológica ou tardiamente. O tratamento neodjuvante, quando 

realizado, consistiu em terapêutica sistêmica, por meio de quimioterapia. Já o 

tratamento adjuvante foi indicado para, praticamente, todas as pacientes com câncer 

de mama e a abordagem mais eleita foi a combinação de quimioterapia, radioterapia 

e hormonioterapia. O acompanhamento fisioterapêutico após a alta hospitalar não 

obteve muita adesão das participantes e quando realizado teve tempo de duração de 

até dois meses (Tabela 3). 

 

 

 N % 

Classe social (IBGE)   

A 2 1,9 

B 6 5,8 

C 18 17,5 

D 20 19,4 

 E 54 52,4 

NS/SR 2 1,9 

Ocupação antes do diagnóstico   

Sim  84 81,6 

Não 19 18,4 

Ocupação após o tratamento   

Sim  36 35,0 

Não 67 65,0 

Tipo de residência   

Própria 88 85,4 

Alugada/Cedida 15 14,6 

Acesso ao serviço de saúde   

Público 52 50,5 

Privado 7 6,8 

Convênio 44 42,7 



57 

 

Tabela 3- Abordagem clínica das pacientes diagnosticadas com câncer de mama. 

Natal/RN, 2016. 

 
 

 n % 

Tratamento neoadjuvante    

Não realizado 80 78,4 
Quimioterapia 22 21,4 

Tratamento adjuvante    

Não realizado 2 1,9 
Quimioterapia 2 1,9 
Radioterapia 10 9,7 

Hormonioterapia 8 7,8 
Quimioterapia + Radioterapia 14 13,6 
Quimioterapia + Hormonioterapia 6 5,8 
Radioterapia + Hormonioterapia 22 21,4 
Quimioterapia + Radioterapia + Hormonioterapia 39 37,9 

Técnica cirúrgica   

Não-conservadora 45 43,7 
Conservadora 56 54,4 
NA 2 1,9 

Tempo da cirurgia    

De 6 a 26 meses 53 51,5 
Acima de 27 meses 48 46,6 
NA 2 1,9 

Abordagem axilar   

Não 9 8,7 
Linfonodo Sentinela 43 41,7 
Linfadenectomia axilar 51 49,5 

Reconstrução mamária    

Sim 40 38,8 
Não 60 58,3 
NA 1 1,0 

Momento da reconstrução mamária    

Imediata 33 32,0 
Tardia 7 6,8 

Tipo de reconstrução mamária    

Reconstrução mamária com prótese e/ou expansor 22 21,4 

Reconstrução parcial da mama pós-quadrantectomia 11 10,6 

Reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais  6 5,8 

Reconstrução mamária com retalho muscular ou miocutâneo 1 1,0 

Acompanhamento clínico multidisciplinar    

Sim 74 71,8 

Não 29 28,2 

Para a variável “Tratamento Neoadjuvante”, foi levado em consideração o total de 102 

mulheres.  

Para a variável “Reconstrução mamária”, foi levado em consideração o total de 101 mulheres.  

Para as variáveis “Momento da reconstrução mamária” e “Tipo da reconstrução mamária” foi 

levado em consideração o total de 40 pacientes submetidas à cirurgia de reconstrução 

mamária. 

Fonte: própria. 
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As principais complicações secundárias ao tratamento do carcinoma mamário 

observadas foram a parestesia e a dor das pacientes. Dentre as complicações 

características do pós-operatório imediato, o seroma foi o mais relatado (Tabela 4). 

 
Tabela 4- Complicações secundárias ao tratamento em mulheres com câncer de 

mama. Natal/RN, 2016. 
 

 n % 

Complicações precoces   

Sim 22 21,4 

Não 81 78,6 

Complicações tardias   

Sim 72 69,9 

Não 31 30,1 

Seroma   

Sim 20 19,4 

Não 83 80,6 

Deiscência e Necrose   

Sim  6 5,8 

Não 97 94,2 

Escápula alada   

Sim 4 4,0 

Não 99 96,1 

Linfedema   

Sim 23 22,3 

Não 80 77,7 

Dor   

Sim 57 55,3 

Não 46 44,7 

Parestesia   

Sim 50 48,5 

Não 53 51,5 

Não se aplica 50 48,5 

 

Quanto à imagem corporal, a Tabela 5 mostra que a prevalência de insatisfação 

com a imagem corporal foi referida pela maior parte das mulheres submetidas ao 

tratamento do câncer de mama (74,8%). 

 
Tabela 5- Imagem Corporal de mulheres submetidas ao tratamento do câncer de 

mama. Natal/RN, 2016. 
 

 N % IC(95%) 
Imagem Corporal (BIS)            

74,8 

 

Satisfeito 26 66,4 - 83,2 

Insatisfeito 77  

Fonte: própria. 
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Quanto à análise bivariada das variáveis socioeconômicas, a imagem corporal 

esteve estatisticamente associada a variável ocupação antes do tratamento. As 

variáveis idade, renda, etnia/raça, estado civil, escolaridade, acesso aos serviços de 

saúde e retorno às atividades laborais após o tratamento oncológico não 

apresentaram associação estatisticamente significativa (Tabela 6). 
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Tabela 6- Análise bivariada entre as características socioeconômicas e imagem 

corporal de mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama. Natal/RN, 2016. 

Imagem Corporal 

 

 

 Insatisfeita  Satisfeita     

 n               % IC n  % IC p* RP IC (95%) 

Idade          

57 anos ou mais 39 83,0 0,71-0,93   8 17,0 0,60-0,28 0,078 1,22 0,97-1,52 

Até 56 anos 38 67,9 0,55-0,80 18 32,1 0,19-0,44 1 

Etnia/Raça          

Branca 38 71,7 0,59-0,84 15 28,3 0,15-0,40 0,462 0,91 0,73-1,15 

Outra 39 78,0 0,66-0,89 11 22,0 0,10-0,33 1 

Estado civil          

Casada 38 74,5 0,62-0,86 13 25,5 0,13-0,37 0,954 0,99 0,79-1,24 

Outra 39 75,0 0,62-0,87 13 25,0 0,12-0,37 1 

Escolaridade          

Analfabeta/ Ensino 
Fundamental 

44 57,0 0,61-0,84 16 26,6 0,15-0,38 0,694 0,95 0,76-1,19 

Ensino Médio/ 
Ensino Superior 

33 76,7 0,63-0,89 

 

10 23,4 0,10-0,36 1 

Renda          

Até um salário 
mínimo 

37 68,5 0,55-0,81 17 31,5 0,18-0,44 0,176 0,85 0,67-1,07 

Dois salários 
mínimos ou mais 

37 80,4 0,68-0,92 9 19,6 0,07-0,31 1 

Tipo de 
Residência 

         

Própria 65  73,8 0,64-0,83 23 26,2 0,16-0,35 0,613 0,92 0,69-1,22 

Alugada/cedida 12  80,0 0,58-1,01 3 20.0 0,01-0,41 1 

Ocupação antes 
do tratamento 

         

Não 18 94,7 0,84-1,05 1 5,3 0,05-0,15 0,026 1,34 1,13-1,60 

Sim 59 70,2 0,60-0,80 25 29,8 0,19-0,39  1  

Ocupação após o 
tratamento 

         

Não 47 70,2 0,58-0,81 20 16,7 0,18-0,41 0,142 0,84 0,67-1,04 

Sim 30 83,3 0,70-0,95 6 29,8 0,04-0,29  1  

Acesso ao serviço 
de saúde 

         

Público 36 69,2 0,56-0,82 16 30,8 0,17-0,43 0,192 0,86 

 

0,68-1,07 

0,18-1,03 
Privado/Privado 41 80,4 0,69-0,91 10  19,6 0,08-0,30  1  

Fonte: própria. 

 

A Tabela 7 mostra que o tratamento neoadjuvante para o câncer de mama 

apresenta associação estatisticamente significativa com a imagem corporal de 

mulheres submetidas ao tratamento, assim como para o acompanhamento clínico 
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multiprofissional. Observa-se que a técnica cirúrgica, o tempo de cirurgia, a 

reconstrução da mama, a abordagem axilar e o tratamento adjuvante não 

apresentaram associação com a variável dependente do estudo. 

Tabela 7- Análise bivariada entre características da abordagem clínica e a imagem 

corporal de mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama. Natal/RN, 2016. 

Imagem Corporal 

 Insatisfeita  Satisfeita     

 n               % IC n             % IC p RP IC (95%) 

Acompanhamento 
multiprofissional 

         

Não 26 89,6 0,78-1,01  3  10,4 0,10-0,21 0,009 1,30 1,06-1,58 

Sim 51 69,0 0,58-0,79 23 31,0 0,20-0,41 1 

Técnica cirúrgica          

Não conservadora 30 66,6 0,57-0,80 15 33,4 0,19-0,47 0,088 0,84 

 

0,67-1,05 

 
Conservadora 46 82,2 0,71-0,92 10 17,8 0,07-0,28 1 

Tempo de cirurgia        

Acima de 27meses 39 81,3 0,69-0,92 9 18,7 0,07-0,30 0,183 1,16 0,93-1,45 

De 6 a 26 meses 37  69,8   0,57-0,82 16 30,2 0,17-0,42 1 

Abordagem axilar          

Linfadenectomia 
axilar 

36 69,2 0,56-0,82 16 30,8 0,17-0,43 0,192 0,86 0,68-1,07 

Não 41 80,4 0,69-0,91 10 19,6 0,84-0,30 1 

Reconstrução da 
mama 

        

1,08 

3,63 

 

 

 

0,85-1,36 

 

Não 47 78,3 0,67-0,88 13 21,7 0,11-0,32 0,514 

Sim 29 72,5 0,58-0,86 11 27,5 0,13-0,41 1 

 

 

Tratamento 

neoadjuvante 

 

 

Neoadjuvante 

  

 

 

 

      

 

 

 
Sim 12  54,5 0,32-0,76 10   45,5 0,23-0,67 0,044 0,68 0,45-1,01 

Não 64  80,0 0,71-0,88 16   20,0 0,04-0,11  1  

Tratamento 
adjuvante 

         

Sim 75 74,3 0,65-0,82 26 25,3 0,17-0,34 0,407 

 

3,14 0,71-1,39 

Não 2 100,0 - 0 0   1  

          

Fonte: própria. 
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Em relação às morbidades secundárias ao tratamento do câncer de mama, 

observa-se apenas a presença de necroses e deiscências relacionadas ao pós-

operatório imediato. Para as morbidades tardias, a parestesia mostrou associação 

estatisticamente significativa com a imagem corporal (Tabela 8).  

Tabela 8- Análise bivariada entre as complicações secundárias ao tratamento e a 

imagem corporal de mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama. 

Natal/RN, 2016. 
 

Imagem Corporal 

 Insatisfeita  Satisfeita     

 n               % IC n             % IC p RP IC (95%) 

Complicações 
precoces 

         

Sim 14 63,7 0,42-0,84 8   36,3 0,15-0,57 0,176 0,81 0,58-1,14 

Não 63 77,8 0,68-0,86 18 22,2 0,13-0,31 1 

Complicações 
tardias 

         

Sim 49 68,0 0,57-0,79 23 32,0 0,20-0,42 0,017 0,75 0,61-0,91 

Não 28 93,3 0,79-1,01  3 9,6 0,01-0,20 1 

Deiscência/ 
Necrose 

         

Sim  1 16,7 0,16-0,49 5 83,3 0,50-1,16 0,004 0,21 0,03-1,27 

Não 76 78,3 0,70-0,86 21 21,7 0,13-0,29 1 

Seroma          

Sim 14 70,0 0,49-0,90 6 30,0 0,91-0,50 0,585 0,92 0,67-1,25 

Não 63 76,0 0,66-0,85 20 24,0 0,14-0,33 1 

Escápula alada           

Sim   3 75,0 0,25-1,24  1 25,0 0,24-0,74 0,991 1,00 0,56-1,78 

Não 74 74,7 0,66-0,83 25 25,3 0,16-0,33 1 

Linfedema          

Sim  14 60,9 0,40-0,81 17 39,1 0,18-0,59 0,082 0,51 0,34-0,76 

Não 63 78,7 0,69-0,87 9 21,3 0,12-0,30 1 

Dor          

Sim  39 68,4 0,56-0,80  18 31,6 0,19-0,43 0,099 0,82 0,66-1,03 

Não 38 82,6 0,71-0,93   8 17,4 0,06-0,28 1 

Parestesia          

Sim  32 64,0 0,50-0,77 18 36,0 0,22-0,49 0,015 0,75 0,04-0,40 

Não 45 85,0 0,75-0,94 8 0,15 0,05-0,24 1 

Fonte: própria. 
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Na tabela a seguir constam os resultados da análise multivariada. O modelo 

proposto traz uma relação significativa entre a insatisfação com a imagem corporal e 

ausência de acompanhamento multiprofissional e a presença de ocupação após o 

tratamento do câncer de mama. Esse resultado foi encontrado após ajuste do modelo 

pelas variáveis: idade, estado civil, tipo de cirurgia e reconstrução da mama. 
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Tabela 9 - Resultado da análise multivariada. Natal/RN, 2016. 

 
Imagem corporal 

 
  

 

 Insatisfeita Satisfeita   

 n % n % P RP IC (95%) P RPaj IC (95%) 

Idade        
   

57 anos ou mais 39 83,0 8 17,0 0,078 1,22 0,97-1,52 0,107 1,19 0,96-1,48 

Até 56 anos 38 67,9 18 32,1  1  
 

1 
 

Estado Civil        
   

   Casada 38 74,5 13 25,5 0,954 0,99 0,79-1,24 0,761 1,03 0,83-1,28 

   Outra 39 75,0 13 25,0  1  
 

1 
 

Ocupação após TTT        
   

    Sim 30 83,3 6 29.8 0,142 1,18 0,95-1,47 0,009 1,30 1,06-1,58 

    Não 47 70,2 20 16,7  1  
 

1 
 

Acompa. Multiprofissional        
   

    Sim 51 69,0 23 31,0 0,009 0,77 0,63-0,93 0,022 0,81 0,67-0,97 

    Não 26 89,6 3 10,4  1  
 

1 
 

Reconstrução da mama        
   

    Não 47 78,3 13 21,7 0,514 1,08 0,85-1,36 0,313 1,11 0,90-1,38 

    Sim 29 73.5 11 27,5  1  
 

1 
 

Tipo de cirurgia        
   

Não-conservadora 30 66,6 15 33,4 0,088 0,81 0,63-1,03 0,131 0,84 0,67-1,05 

   Conservadora 46 82,2 10 17,8  1  
 

1 
 

        
   

Ajuste do modelo (χ2): p= 0,257 

Fonte: Própria 
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6 DISCUSSÃO 

 

 O presente estudo avaliou a imagem corporal de mulheres submetidas ao 

tratamento do câncer de mama, através da escala de imagem corporal (BIS) 

desenvolvida por Hopwood et al. (2001), a qual evidenciou uma estimativa de 

prevalência igual a 74,8%, IC (0,65-0,82) de insatisfação com a imagem corporal, já 

que esse dado foi obtido do único centro de tratamento de câncer de mama da cidade. 

A ausência de acompanhamento por uma equipe multiprofissional e o retorno as 

atividades laborais após o tratamento para o câncer de mama estiveram 

significativamente associadas com essa insatisfação independentemente da idade 

das pacientes, estado civil, reconstrução da mama e tipo de cirurgia. 

 Estudos prévios em mulheres com câncer de mama encontraram uma 

prevalência de mulheres que experimentaram algum grau de preocupação com a 

imagem corporal entre 15% a 33% (FINGERET; TEO; EPNER, 2014; DAHL et al., 

2010). Runowicz et al., (2016) relatam uma prevalência de 31% a 67% em relação as 

alterações na imagem corporal em mulheres sobreviventes ao câncer de mama, 

semelhante aos achados do presente estudo. Os autores destacaram esse aspecto 

como uma importante área de preocupação no que diz respeito aos efeitos físicos e 

psicossociais a longo prazo relacionados a neoplasia maligna da mama e seu 

tratamento (RUNOWICZ et al., 2016). 

As altas prevalências de insatisfação com a imagem corporal podem estar 

associadas dentre outros fatores, com os tipos de tratamentos para o câncer de mama 

e a não realizar a reconstrução mamária (SHERMAN et al., 2016; CHUA et al., 2015). 

Outro fator que poderia estar associado é o tempo desde a cirurgia. Segundo Fingeret 

et al., (2013) pacientes que passaram pelo tratamento para a neoplasia da mama 

parecem experimentar altos índices de insatisfação com a imagem corporal até dois 

anos após o tratamento. No presente estudo, as pacientes avaliadas encontravam-se 

entre o primeiro e segundo ano de acompanhamento clínico e o tempo de cirurgia não 

esteve associado à insatisfação com a imagem corporal. 

Em relação ao suporte para o câncer de mama, esse deve incluir os cuidados 

após o tratamento para pacientes sobreviventes a patologia (GANZ et al., 2013). Estes 

cuidados englobam várias áreas como o monitoramento sobre a recorrência do câncer 
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e dos sintomas persistentes após o término do tratamento, assim como avaliação das 

necessidades físicas e psicossociais, prestação de apoio as pacientes, e 

aconselhamento sobre as modificações no estilo de vida para prevenção de 

morbidades e melhora da qualidade de vida (GANZ et al., 2013;PAUWELS et al., 

2013). Apesar de existirem muitas diretrizes clínicas para diagnóstico e tratamento do 

câncer de mama, poucas são as evidências disponíveis na literatura sobre o 

acompanhamento a longo prazo para as sobreviventes dessa patologia. Além disso, 

o crescente aumento da taxa de sobrevivência implica a necessidade de um 

acompanhamento multidisciplinar para atender as diferentes demandas vividas pelas 

mulheres após o tratamento inicial (RUNOWICZ et al., 2016; MORONE et al., 2014; 

PAUWELS et al., 2013).   

Mesmo anos após o tratamento para o câncer, as mulheres relatam ter dúvidas 

sobre a doença, medo da recidiva, falta de informações sobre os tratamentos e 

protocolos de seguimento, alterações no estilo de vida, bem como a detecção da 

recorrência dos sintomas e prevenção da mesma em parentes de primeiro grau 

(VIDOTTI; SCORSOLINI-COMIN; SANTOS, 2013). Nesse contexto, a imagem 

corporal ocupou o terceiro lugar com 53,8% na classificação sobre necessidade de 

informação e apoio relatada por mulheres sobreviventes ao câncer de mama 

(PAUWELS et al., 2013). A ausência de identificação dessas queixas pode ocorrer 

devido a descontinuidade do atendimento, pois com a redução dos sintomas físicos, 

diminui também o contato dessas pacientes com a equipe multiprofissional, o que 

acaba por suprimir as necessidades e demandas das mesmas (VIDOTTI; 

SCORSOLINI-COMIN; SANTOS, 2013). 

A Sociedade Americana do Câncer/Sociedade Americana de Oncologia 

Clínica, em seu Guideline para sobreviventes ao câncer de mama, traz 

recomendações em relação ao acompanhamento dessas pacientes no que diz 

respeito a imagem corporal. Segundo esse documento fatores como a perda de uma 

mama, cicatrizes, linfedema após a cirurgia, alopecia, disfunção sexual, menopausa 

precoce induzida pela quimioterapia, alterações na pele ocasionadas pela radiação, e 

ganho de peso podem levar a mudanças na imagem corporal com implicações 

negativas para a qualidade de vida das pacientes a curto e longo prazo (RUNOWICZ 

et al., 2016). Dessa forma os profissionais da saúde devem avaliar as preocupações 

com a imagem corporal do paciente; oferecer a opção de dispositivos adaptativos, 
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como próteses mamárias, perucas, e/ ou cirurgia quando indicado, assim como 

encaminhar para atendimento psicossocial (RUNOWICZ et al., 2016). 

 No Brasil a Política Nacional de Atenção Oncológica assegura a todas as 

mulheres o acesso humanizado e integral às ações e serviços qualificados, dentre os 

quais deve permitir que pacientes oncológicos sejam acompanhados por uma equipe 

especializada, que inclua médicos (cirurgião, oncologista clínico e radiologista), 

enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais e fisioterapeutas (BRASIL, 

2013).O aparecimento desses sintomas e a ausência de uma equipe multidisciplinar 

que possa acompanhar e orientar os pacientes são fatores que poderiam justificar a 

maior prevalência de insatisfação com a imagem corporal em mulheres que não 

receberam acompanhamento multiprofissional. 

Além do acompanhamento multidisciplinar o retorno a atividade laboral também 

apresentou associação significativa com a insatisfação pela imagem corporal. Esse 

achado pode ser explicado pelo fato da imagem corporal sofrer influência da 

autopercepção do indivíduo pautada nos ideais de beleza de uma sociedade, assim 

como da reação da sociedade a sua aparência (RHONDALI et al., 2015). Além disso, 

a imagem corporal também inclui uma atitude de satisfação ou insatisfação com o 

corpo que varia por dois fatores, o investimento na aparência e a autoavaliação (DAHL 

et al., 2010). A avaliação da imagem corporal refere-se ao grau em que o indivíduo 

está satisfeito com a sua aparência, além de considerar se existe diferenças entre a 

autopercepção em relação as características físicas existentes e características 

desejadas; o investimento na aparência refere-se ao valor ou importância dos 

atributos físicos dado pelo indivíduo (FINGERET; TEO; EPNER, 2014; BRUNET; 

SABISTON; BURKE, 2013).  

Dessa forma mulheres submetidas ao tratamento oncológico ao retornar para 

o trabalho estariam mais expostas a opinião alheia bem como a ideia de padrões de 

beleza, o que pode acarretar em uma autoavaliação negativa da sua própria imagem. 

Essas atitudes são avaliadas na literatura em relação a imagem corporal com base no 

modelo desenvolvido por White (2001), no qual o câncer pode ocasionar mudanças 

na organização da aparência, o que influencia no investimento e autoavaliação sobre 

a imagem corporal, gerando experiências negativas embasadas por crenças, 

sentimentos e pensamentos (BRUNET; SABISTON; BURKE, 2013, WHITE, 2001). 
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Em mulheres com câncer de mama, fatores relacionados ao tratamento específico, 

como características do tumor, o risco genético, realização de cirurgia conservadora 

ou não, tempo e fase de reconstrução da mama, e as complicações precoces ou 

tardias ao tratamento podem influenciar os resultados sobre a imagem corporal 

(FINGERET et al., 2013). 

Outra hipótese pode ser vista em estudo recente realizado com mulheres 

Coreanas sobreviventes ao câncer de mama. Segundo os autores, a situação 

empregatícia esteve significativamente associada com alterações na percepção da 

autoimagem devido ao fato de que as mulheres que trabalham podem experimentar 

maior angústia em relação a alteração na aparência, principalmente pela falta de apoio 

social no ambiente de trabalho, bem como atitudes negativas em relação a pacientes 

oncológicos, o que repercute nas atividades sociais e desempenho no trabalho. Dessa 

forma as pacientes empregadas apresentavam maior insatisfação com a imagem 

corporal em comparação com as pacientes que estavam desempregadas (CHANG et 

al., 2014), resultado esse que corrobora com os achados do presente estudo.  

Assim o reingresso a atividade laboral para pacientes sobreviventes ao câncer 

passa a ideia de retorno à normalidade, a rotina e tarefas diárias promovendo melhora 

na qualidade de vida dessas pacientes (TAN et al., 2012). Fatores tidos como barreiras 

para o retorno ao trabalho incluem efeitos decorrentes do tratamento, mudanças 

físico-psicológicas, medo de riscos ambientais, alta demanda de trabalho físico, 

pensamentos negativos e família superprotetora, além disso, para algumas mulheres 

apenas o fato de se vestir para o trabalho pode ser um problema, pois as mesmas não 

seriam capazes de se vestir adequadamente em um corpo não simétrico, o que afeta 

diretamente a autoestima em relação a sua aparência; já os fatores facilitadores são 

o apoio social, apoio do empregador, e independência financeira (CHANG et al., 2014; 

TAN et al., 2012). 

No Brasil, segundo dados do IBGE referentes a fevereiro/2016 as mulheres 

representam 46,7% das pessoas economicamente ativas, sendo parte importante da 

economia do país (BRASIL, 2016c). O avanço nos métodos de detecção precoce 

promoveu um aumento na sobrevida de pacientes com câncer de mama e 

consequentemente um aumento no número de mulheres capazes de retornar ao 

mercado de trabalho, porém é preciso que essas mulheres recebam 
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acompanhamento com o objetivo a prepará-las para lidar com as mudanças no próprio 

corpo auxiliando-as a manter a autoestima de forma a minimizar os efeitos negativos 

relacionados a imagem corporal(PAUWELS et al., 2013; TAN et al., 2012). 

Apesar de no presente estudo as variáveis reconstrução da mama e tipo de 

cirurgia não demostrarem associação significativa com a imagem corporal em 

mulheres sobreviventes ao tumor da mama, essas apresentam relevância 

comprovada na literatura científica e por esse motivo foram incluídas no modelo de 

ajuste desse estudo. A realização de reconstrução da mama é tida como importante 

fator para uma maior satisfação em relação a imagem corporal. A literatura tem 

mostrado que a satisfação do paciente é um dos principais objetivos em relação ao 

cuidado integral, sendo uma condição necessária para um acompanhamento eficaz. 

Por conseguinte, pacientes que realizam esse procedimento tendem a estar mais 

satisfeitas com sua aparência (FINGERET et al.,2013). Mulheres que realizaram 

mastectomia e reconstrução da mama quando comparadas com aquelas que se 

submeteram apenas a mastectomia apresentam valores positivos relacionados a 

satisfação com a imagem corporal, assim como na interação social e aspectos 

psicológicos (CHUA et al., 2015). 

Estudo de meta-análise sobre o efeito da cirurgia de reconstrução da mama na 

imagem corporal de mulheres que realizaram mastectomia encontrou que aquelas que 

realizaram a reconstrução da mama estavam mais satisfeitas com sua imagem 

corporal, porém aquelas que passaram pela cirurgia conservadora apresentaram 

maior índice de satisfação com a aparência do que aquelas com reconstrução 

mamária, destacando a importância da técnica cirúrgica aplicada (FANG; SHU; 

CHANG, 2013). Ainda, segundo a Sociedade Americana do Câncer/Sociedade 

Americana de Oncologia Clínica cirurgia reconstrutiva da mama deve ser indicada 

para as pacientes que não estiverem confortáveis com o resultado do procedimento 

cirúrgico realizado inicialmente, por ser uma forma de melhorar a simetria e a 

aparência da mama, bem como devem ser oferecidos às sobreviventes próteses ou 

sutiãs especiais como forma de aumentar a autoestima dessas mulheres (RUNOWICZ 

et al., 2016). 

Outras variáveis incluídas no modelo pela mesma importância foram a idade e 

o estado civil. Em relação a idade a literatura aponta que mulheres mais jovens 
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apresentam maior insatisfação com a aparência, relatando baixa autoestima com 

significativa redução na qualidade de vida (PETERSON et al., 2016; RECIO-

SAUCEDO et al., 2016). Alguns fatores como a perda da mama devido a técnica 

cirúrgica empregada resultando em cicatrizes e mudanças físicas com queda do 

cabelo e alterações de peso, assim como expectativas em ter filhos, e o risco de 

menopausa precoce contribuem para o aumento da prevalência nessa população, em 

contrapartida a maturidade, acompanhada do climatério, multiparidade, realização 

profissional e financeira parecem influenciar positivamente a imagem corporal 

(PETERSON et al., 2016; KORDE et al., 2015). Nos achados do presente estudo a 

média da idade foi igual a 55 anos, porém a mesma não influenciou na imagem 

corporal, o que poderia ser explicado pelo fato da amostra não ter apresentação 

variação em relação a essa variável, o que a torna relativamente homogênea. 

Sobre o estado civil alguns autores apontam a opinião do parceiro como um 

fator que pode influenciar na decisão para a realização do tipo de cirurgia e 

reconstrução (FANG et al., 2015). Pacientes que passaram pelo tratamento do câncer 

de mama envolvendo cirurgia, quimioterapia e radioterapia, apresentam maior 

labilidade emocional, redução na autoestima, além de depressão, ansiedade e 

isolamento. Cerca de 33% dessas mulheres experimentaram problemas no 

relacionamento com parceiros, devido a redução da satisfação com a imagem corporal 

e vida sexual, refletindo o impacto negativo da cirurgia na imagem corporal e na 

qualidade de vida das pacientes (GOMES; SOARES; SILVA, 2015; ANDRZEJCZAK; 

MARKOCKA-M; LEWANDOWSKI, 2013). 

Como limitações do estudo, destacam-se duas principais: a dificuldade de 

acesso à amostra em decorrência do contato inicial com a paciente ser efetuado por 

meio de ligação telefônica; bem como o fato das mulheres avaliadas residirem apenas 

no município de Natal, o que restringiu o acesso à amostra, já que grande número das 

pacientes atendidas nas unidades da Liga Norte Riograndense contra o Câncer é 

referenciado de municípios do interior do estado para a realização do tratamento 

oncológico na capital Natal.  
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7 CONCLUSÃO 

Os resultados desse estudo suportam a hipótese de que o tratamento para a 

neoplasia maligna da mama altera negativamente a percepção dessas mulheres 

sobre sua imagem corporal, se configurando como um problema decorrente 

principalmente da ausência de acompanhamento multiprofissional.  

Presença de ocupação após o tratamento, característica relacionada a um fator 

socioeconômico da amostra estudada, também esteve associada a elevada 

prevalência de insatisfação com a imagem corporal no presente estudo, fato que 

poderia ser explicado pela maior exposição dessas mulheres aos fatores culturais, 

ambientais e socioeconômicos de uma sociedade, bem como a questões diretamente 

ligadas ao ambiente de trabalho. Em relação a associação com a terapêutica eleita, 

apesar de apresentar relevância na literatura científica a mesma não esteve associada 

a autopercepção de alterações na aparência. 

Esses resultados apontam para uma lacuna no acompanhamento a curto e 

longo prazo das pacientes sobreviventes a neoplasia. A presença de profissionais 

especializados no seguimento do cuidado após a abordagem terapêutica inicial 

poderia minimizar as repercussões frequentes nesse período de forma a melhorar a 

autoestima, qualidade de vida, relações sociais e de trabalho dessas mulheres. 

 Ações para a inclusão de estratégias efetivas nesse contexto são necessárias 

para o fortalecimento da rede de atenção ao paciente oncológico, de forma a 

contemplar o conceito de integralidade do cuidado em todos os níveis de atenção e 

em todas as fases de acompanhamento, desde a detecção precoce até a reinserção 

dessas mulheres no mercado de trabalho e convívio social. 
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APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS, HÁBITOS DE VIDA, HISTÓRICO GINECOLÓGICO E 

HISTÓRICO CLÍNICO 

 
Critérios de Inclusão/exclusão 
Data do primeiro diagnóstico do câncer de mama:       /           / 
Tempo de diagnóstico do câncer de mama:  
Alteração funcional prévia de MS: 1.(  ) Sim  2.(  ) Não 
Dificuldade para compreender e responder 
perguntas: 

1.(  ) Sim  2.(  ) Não 

 

Questionário Socioeconômico 
Raça: 
1. (  ) Branca 
2. (  ) Parda 

 
3. (  ) Negra 
4. (  ) Indígena 

 
5. (  ) Amarela 
 6. (  ) Outra 

Estado civil:  

1. (  ) Solteira 
2. (  ) Casada/ União estável 

 

3. (  ) Divorciada 
4. (  ) Viúva 

Escolaridade:  
1. (  ) Analfabeta 

2. (  ) Ens. Fund. Incom. 

 
3. (  ) Ens. Fund. Comp. 

4. (  ) Ens. Médio Incom. 

 
5. (  ) Ens. Médio Comp. 

6. (  ) Ens. Superior 
Ocupação antes do tto:1.(  )Sim  2.(  )Não Qual: 
Ocupação após o tto:1.(  )Sim  2.(  )Não Qual: 
Renda familiar: 
Nº de dependentes: 
Classe social: 
1. (  ) Classe A 

2. .(  ) Classe B 
3. .(  ) Classe C 

4. .(  ) Classe D 
5. .(  ) Classe E 

Local de residência:  
1. .(  ) Zona urbana interior 

 
2. .(  ) Zona urbana capital 

 
3. .(  ) Zona rural 

Tipo de residência: 

1. .(  ) Própria 
2. .(  ) Alugada 
3. .(  ) Cedida 

Nº de cômodos: Nº de moradores: 

Acesso ao serviço de saúde: 

1. .(  ) Público 
2. .(  ) Privado 

 

3. (  ) Convênio 
4. .(  ) Sem acesso 

Conhecimento sobre grupos de apoio ao 
câncer: 

1.(  ) Sim  2.(  ) Não 

Participação de grupo de apoio ao câncer: 1.(  ) Sim  2.(  ) Não 
Grupo: 
 

Hábitos de Vida  
Fumante? 1. (  ) SIM 2. (  ) NÃO 3. (  )Ex-fumante 
Há quanto tempo parou de fumar? 
Consome bebidas alcóolicas? 1. (  ) SIM 2. (  ) NÃO 3. (  )Ex-consumidor 
Há quanto tempo parou de beber? 
Comorbidades: 

1. (  ) Diabetes 
2. (  ) HAS 

 

3. (  ) Dislipidemias 
4. (  ) Atrite/Artrose 

 

5. (  ) Outras 
6. (  ) NS 

Atividade Física: 
1. (  ) SIM 

2. (  ) NÃO 
Tempo de duração: 

Quantas vezes por semana: 
1. (  )Uma vez 

2. (  )Duas vezes 
3. (  )Três vezes ou mais 
4. (  ) NA 
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Histórico Ginecológico 
Com que frequência a senhora vai ao ginecologista? 
1. (  ) Mensal   2. (  ) Trimestral   3. (  ) Semestral   4. (  ) Anual   5. (  ) Nunca   6. (  ) NS  
Idade da menarca: 
Relações sexuais:1.(  )Sim  2.(  )Não 
Satisfação com a vida sexual (0-10): ________ 

Dispareunia: 1. (   ) Sim 2. (  ) Não 

Idade da primeira relação sexual:  

Num. de gesta:  Num. de partos: 
Num. de abortos: Nuliparidade:1.(  )Sim  

2.(  )Não 
Amamentação:1.(  )Sim   
2.(  )Não 

3.(  )NS/NA 

Pílula anticoncepcional:1.(  )Sim   
2.(  )Não 

Menopausa: 1.(  )Sim  
2.(  )Não 

Terapia de reposição hormonal:1.(  )Sim   
                                                       2. (  )Não 
                                                       3. (  ) NS/NA 

Exame Papanicolau:1.(  )Sim   

2.(  )Não 
3.(  )NS/ NA 

Quando fez o último Papanicolau? 

1. (  )Menos de 1 ano  2. (  )Há 1 ano  3. (  )Mais 
de 1 ano  4. (  )Nunca  5. (  )NS/NA 

Prática do auto-exame da mama:1.(  )Sim   
2.(  )Não 

                                                         3. (  )NS 

Mamografia prévia:1.(  )Sim  
2.(  )Não 

Idade da primeira mamografia: Num de mamografias realizadas: 
Histórico familiar:1.(  )Sim  2.(  )Não 
Parentesco: 

Histórico pessoal:1.(  )Sim  2.(  )Não 

 

Histórico Clínico 
Tipo de diagnóstico: 
1. (  )Clínica 

2. (  )Pesquisa Clínica 

3. (  )Exame por imagem 
4. (  )Marcadores tumorais 

5. (  )Citologia 

6. (  )Histologia da metástase 
7. (  )Histologia do tumor 1º 

9. (  )SI 
Tipo de tratamento:  
1. (  )Cirurgia 
2. (  )Quimioterapia 

 
3. (  )Radioterapia 
4. (  )Hormonioterapia 

5. (  )Transplante de medula 
6. (  )Imunoterapia 
7. (  )Outras 

Tipo de cirurgia: 

1. (  ) Simples 
2. .(  ) Madden 

 

3. .(  ) Patey 
4. .(  ) Conservadora 

 

5. .(  ) LA 
6. .(  ) Sem informação/ NA 

Lado da cirurgia:1.(  ) Direito 2. .(  ) Esquerdo 3. .(  ) Bilateral         4. (  ) NA 
Reconstrução da mama: 
1. .(  ) Sim 

2. .(  ) Não 
3.  (  ) NA 

Momento: 
1. .(  ) Imediata 

2. .(  ) Tardia 
3. .(  ) NA 

Tipo: 
1. .(  ) Grande dorsal 

2. .(  ) TRAM 
3. .(  ) Expansor + Prótese 
4. .(  ) Prótese 

5. .(  ) Outra 
6.  (  ) NA 

Abordagem axilar: 
1. .(  ) Não 

2. .(  ) Sentinela 

 
3. .(  ) Nível I 

4. .(  ) Nível II 
 

 
5. .(  ) Nível III 

6. .(  ) Amostragem 
7. .(  ) Sem informação 

Estadiamento: 1. (  ) 0 
                         2. (  ) I 

3. (  ) II A 
     4. (  ) II B 

5. (  ) III A 
6. (  ) III B 

7. (  ) IV 
8. (  ) SI 

Seroma:1.(  ) Sim  2.(  ) Não  3. (  ) NA Necrose:1.(  )Sim 2.(  ) Não 3.(  ) NA 
Linfedema:1.(  ) Sim  2.(  ) Não  3. (  ) NA Profissionais:  

1. (  )Médico 
2. (  )Enfermeiro 
3. (  )Fisioterapeuta 

4. (  )Psicólogo 

Eq. Multidisciplinar:1.(  ) Sim  2.(  ) Não 
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5. (  )Nutricionista 
6. (  )Assistente social 
7. (  )Outros 

 

Fez fisioterapia após alta hospitalar? 1. (  ) SIM 
2. (  ) NÃO 

Sente mudança na vida sexual após a 
cirurgia? 

1. (  ) Sim 
2. (  ) Não 

3. (  ) NA 
Sente dificuldade para lidar com seu corpo 
após a cirurgia? 

1. (  ) Sim 
2. (  ) Não 
3. (  ) NA 
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APÊNDICE B- APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO CEP 

 



88 

 

 

 



89 

 



90 

 

 



91 

 

 

 



92 

 

APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Funcionalidade, qualidade de vida e 

imagem corporal de mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama ”, que tem como 

pesquisador responsável Nayara Priscila Dantas de Oliveira. 

Esta pesquisa pretende analisar a presença de alterações na funcionalidade (capacidade de 

fazer as atividades comuns do dia-a-dia) e a influência delas na qualidade de vida de mulheres que já 

passaram pelo tratamento do câncer de mama. Tal análise será feita por meio de entrevistas individuais  

onde algumas perguntas simples serão feitas a você.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo refere-se ao aumento do número de mulheres que 

sobrevivem ao câncer de mama e a crescente preocupação com a qualidade de vida e saúde destas 

pessoas. Além disso, a modalidade de tratamento a qual você foi submetida terá uma relação direta 

com seu estado de saúde e estado físico após o tratamento e, nós queremos estudar exatamente isto. 

Caso você decida participar, você deverá permitir a realização de uma simples entrevis ta 

individual e confidencial, onde serão feitas perguntas sobre sua saúde, qualidade de vida, sua 

capacidade de fazer atividades em casa e na comunidade, sua interação e o apoio que recebe dos 

seus familiares e amigos, bem como sobre a imagem que você tem do seu próprio corpo depois que 

passou pelo tratamento do câncer. Toda a coleta de dados será realizada nas dependências da Liga 

Norte Riograndense contra o Câncer de Natal-RN, e tentaremos conciliá-la com os dias em que você 

tem consulta de acompanhamento. 

Durante a realização das entrevistas a previsão de riscos é pequena, ou seja, você não corre 

o risco de sofrer grande mal-estar físico durante a realização das perguntas. Além disso, você pode rá 

se recusar a qualquer momento a responder questões que te causem qualquer tipo de constrangimento 

ou desconforto. 

Pode acontecer um desconforto emocional diante de algumas perguntas capazes de te fazer 

reviver o momento em que você teve que enfrentar o câncer e suas consequências. Diante destes 

desconfortos, você terá direito a assistência gratuita que será prestada no local da pesquisa pela equipe 

responsável, por meio de conversa e diálogo capazes de permitir o seu retorno ao estado de bem-estar.  

Caso seja necessário, faremos seu encaminhamento para atendimento individual com a psicóloga Prof.  

Drª Maria Tereza Pires Costa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, não havendo despesa 

para tal acompanhamento. 

Você terá como benefício a devolutiva por meio de uma reunião realizada ao fim da pesquisa 

para que vocês e a Liga Norte Riograndense Contra o Câncer tenham conhecimento dos resultados 

encontrados, bem como o retorno por meio de estudos científicos que serão elaborados a partir de tais 

dados. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas entrando em contato com 

Nayara Priscila Dantas de Oliveira por meio do telefone (84) 9668-3186. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto (transporte e alimentação) pela sua participação nessa pesquisa, ele 

será assumido pelo pesquisador e reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Liga Norte Riograndense contra o Câncer, telefone (84) 4009-5494. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Nayara Priscila Dantas de Oliveira.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para 

mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Funcionalidade, qualidade de vida e imagem corporal de mulheres submetidas ao tratamento 

do câncer de mama”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar.  

 

 Natal-RN,                                                           de 2015. 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa  

 

 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

Impressão datiloscópica do participante 
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ANEXO
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ANEXO A-ESCALA DE IMAGEM CORPORAL “BODY IMAGE SCALE” (BIS) 

 

Por favor, responda cada questão cuidadosamente, escolhendo a resposta que considerar mais 
adequada e que melhor corresponder à forma como tem se sentido na última semana. 
 

 Nada Um pouco Moderadament

e 

Muito 

1 Tem se sentido constrangido(a) 

ou inibido(a) com a sua 

aparência? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

2 Sentiu-se menos atraente 

fisicamente devido à doença e 

tratamento? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

3 Tem se sentido insatisfeito(a) 

com sua aparência quando está 

vestido(a)? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

4 Tem se sentido menos 

masculino/feminina por causa 

da doença ou tratamento? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

5 Teve dificuldades para olhar 

para seu corpo nu(a)? 

0 1 2 3 

6 Tem se sentido menos atraente 

sexualmente como resultado da 

sua doença ou tratamento? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

7 Evitou encontrar-se com 

pessoas devido à forma como 

se sentia em relação à sua 

aparência? 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

8 Tem sentido que o tratamento 

deixou o seu corpo “menos 

completo”? 

 

0 

 

1 

 

2 

3 

9 Sentiu-se insatisfeito(a) com o 

seu corpo? 

0 1 2 3 

1

0 

Tem se sentido insatisfeito(a) 

com a aparência da sua 

cicatriz?   (se aplicável) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

ESCORE TOTAL  



         15 

 

 

 



 

 

 


