
www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 

Documento produzido em 09.11.2013 

 

Aline Merisio, Cheila Cristina Giotti, Fernanda Germani de 
Oliveira Chiaratti 

1 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt  
 

 

UMA VISÃO DAS MULHERES DA SOCIEDADE  

REFERENTE À PREVENÇÃO E CUIDADOS TOMADOS  

EM RELAÇÃO AO CÂNCER DE MAMA 

 
Artigo referente a pesquisa realizada nos municípios de Blumenau e Timbó/SC 

 
2013 

 
 

Aline Merisio 
Acadêmica do Curso de Psicologia do Grupo Uniasselvi/Fameblu 

aline.merisio@gmail.com 
 

Cheila Cristina Giotti 
Acadêmica do Curso de Psicologia do Grupo Uniasselvi/Fameblu 

cheilagiotti@yahoo.com.br 
 

Fernanda Germani de Oliveira Chiaratti 
Graduada em psicologia, mestranda em Educação e Doutoranda em Psicologia da 

Educação. Docente do Grupo Uniasselvi/Fameblu 
fegermani@bol.com.br 

 

 

 

RESUMO 
 

Encontra-se neste artigo um estudo com base em uma pesquisa exploratória, aplicada em 75 

mulheres da faixa etária de 19 a 80 anos de idade do nosso meio social. O tema abordado foi a 

prevenção e os cuidados que são tomados pelas mulheres em relação ao câncer de mama, 

independentemente se as mesmas possuem ou não histórico da doença na família. Visto que muitas 

mulheres são acometidas pelo câncer de mama e que hoje em dia essa doença vem abalando 

algumas pessoas, às vezes até pelo fato de não conhecerem o processo, o desenvolvimento da 

mesma. Com esta pesquisa pode-se perceber que uma grande quantidade de mulheres tem histórico 

familiar de câncer de mama. Com esses dados e também com o levantamento realizado sobre o 

cuidado com que essas mulheres tomam em relação à prevenção podemos ter uma noção da 

importância do autoexame ser realizado em casa, dos exames de rotina que são essenciais para uma 

prevenção segura. O que devemos ter em mente é que o quanto antes as mulheres se prevenirem será 

melhor, quanto antes for diagnosticado um câncer de mama, melhor é para a mulher em relação ao 

tratamento e cuidado com o seu corpo. Entendemos que são várias as repercussões que o câncer de 
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mama pode acometer na vida de uma mulher, logo a importância do psicólogo da saúde se expande 

em todos os aspectos, podendo auxiliar em problemas de ordens psicológicas, envolvendo os 

familiares e principalmente a própria paciente, oferecendo apoio, avaliação e estratégias para o 

desenvolvimento humano. 

 

Palavras-chave: Câncer de mama, prevenção, psicologia. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Para nós futuras profissionais na área de Psicologia, esta pesquisa nos possibilita 

relacionar a teoria com a prática em um determinado contexto social.  Entendemos que pesquisar 

sobre a abrangência do câncer de mama na sociedade feminina é de grande relevância, pois ainda 

vivemos com muitos questionamentos e medos em relação à doença e suas consequências. 

 Gostaríamos de levantar dados referentes ao autocuidado que as mulheres devem ter 

independentemente de históricos familiares ou sintomas relacionados ao câncer. Sabemos que o 

câncer de mama é um dos tipos de câncer com o maior índice de mortalidade, sendo assim, nos 

sentimos preocupadas com as questões psicológicas que a doença pode trazer a uma mulher 

acometida pelo câncer. Por isso, justifica-se a relevância desta pesquisa. 

Diante disso a questão problema deste trabalho foi conhecer quais os métodos de 

prevenção mais utilizados pelas mulheres em relação ao câncer de mama. 

Como objetivos este artigo procurar levantar os métodos de prevenção mais utilizada no 

meio social feminino sobre o câncer de mama, visando relacionar os conhecimentos técnicos e 

científicos à prática profissional de modo ético e profissional. Conhecer os métodos que as 

mulheres utilizam para realizar o autocuidado. Identificar os comportamentos das mulheres em 

relação ao preventivo, antes e depois da realização do exame. Investigar se a inibição do exame 

leva uma mulher a não realizar o preventivo.  

Temos a visão que o câncer de mama e o seu tratamento representam um trauma 

psicológico para a maioria das mulheres, já que a mama é um símbolo corpóreo da feminilidade, 

logo é importante que a sociedade tenha conhecimento referente à promoção e prevenção 

podendo antecipar o diagnóstico e assim conseguir realizar um tratamento menos invasivo. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 CÂNCER DE MAMA 

 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (2011), o câncer de mama é um grupo 

heterogêneo de doenças, com comportamentos distintos. A heterogeneidade deste câncer pode 

ser observada pelas variadas manifestações clínicas e morfológicas, diferentes assinaturas 

genéticas e consequentes diferenças nas respostas terapêuticas. 

O aspecto de anormalidades proliferativas nos lóbulos e ductos da mama inclui 

hiperplasia, hiperplasia atípica, carcinoma in situ e carcinoma invasivo. Dentre esses últimos, o 

carcinoma ductal infiltrante é o tipo histológico mais comum e compreende entre 80 e 90% do 

total de casos. 

O sintoma mais comum de câncer de mama é o aparecimento de nódulo, geralmente 

indolor, duro e irregular, mas há tumores que são de consistência branda, globosos e bem 

definidos. Outros sinais de câncer de mama são edema cutâneo semelhante à casca de laranja; 

retração cutânea; dor, inversão do mamilo, hiperemia, descamação ou ulceração do mamilo; e 

secreção papilar, especialmente quando é unilateral e espontânea. A secreção associada ao câncer 

geralmente é transparente, podendo ser rosada ou avermelhada devido à presença de glóbulos 

vermelhos. Podem também surgir linfonodos palpáveis na axila.  

Na medida em que as ações de rastreamento do câncer de mama forem expandidas na 

população-alvo, espera-se que a apresentação da doença seja cada vez mais por imagem e menos 

por sintoma, ampliando-se as possibilidades de intervenção conservadora e prognóstico 

favorável. Destaca-se, no entanto, que mesmo nos países com rastreamento bem organizado e 

boa cobertura, aproximadamente metade dos casos são detectados em fase sintomática, o que 

aponta a necessidade de valorização do diagnóstico precoce. 

 

2.1.1 MAGNITUDE 

 

Segundo a World Health Organization (2008), o câncer de mama é o mais incidente em 

mulheres, representando 23% do total de casos de câncer no mundo em 2008, com 

aproximadamente 1,4 milhão de casos novos naquele ano. É a quinta causa de morte por câncer 

em geral (458.000 óbitos) e a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres. 

O INCA (2011) diz que no Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer 

de mama também é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, exceto na região Norte, 
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onde o câncer do colo do útero ocupa a primeira posição. Para o ano de 2012 foram estimados 

52680 casos novos, que representam uma taxa de incidência de 52,5 casos por 100.000 mulheres. 

A taxa de mortalidade por câncer de mama ajustada pela população mundial apresenta uma curva 

ascendente e representa a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira, 

com 11,3 óbitos/100.000 mulheres em 2009. As regiões Sudeste e Sul são as que apresentam as 

maiores taxas, com 12,7 e 12,6 óbitos/100.000 mulheres em 2009, respectivamente. 

Como mostra a tabela 1, o Brasil apresenta valores intermediários no padrão de incidência 

e mortalidade por câncer de mama. Cabe destacar que, proporcionalmente, as diferenças entre as 

taxas de incidência e mortalidade nos países desenvolvidos são maiores, sugerindo maior alcance 

das ações de rastreamento em diagnosticar precocemente a doença e acesso aos avanços no 

tratamento. 

 

Tabela 1 

Taxas de incidência e mortalidade por câncer de mama, por 100.000 mulheres, em países selecionados, 2009. 

Região\País 
Incidência Mortalidade 

Taxa Bruta 
Taxa 

Padronizada 
Taxa Bruta 

Taxa 
Padronizada 

Finlândia 151,1 86,6 31,3 14,7 

Reino Unido 146,2 87,9 38,3 18,6 

Espanha 97,6 61,0 26,6 12,8 

Estados Unidos 115,5 76,0 25,6 14,7 

Canadá 136,9 83,2 30,2 15,6 

Austrália 126,5 84,8 25,6 14,7 

Japão 70,3 42,7 18,1 9,2 

Paraguai 39,6 51,4 13,2 17,1 

Bolívia 18,4 24,0 5,8 7,6 

Zâmbia 11,2 20,5 6,3 12,2 

Brasil * 43,7 42,3 12,9 12,3 

Brasil (dados oficiais) ** 52,5 - 12,3 11,3 
Fonte: GloboCan. IARC (WHO), 2008. 
 
* Os dados do Globocan são diferentes dos dados das fontes nacionais por diferenças metodológicas no 
cálculo das taxas.  
** Referem-se à estimativa de incidência para 2012/2013 (INCA, 2011) e à taxa de mortalidade do ano de 
2009 (Sistema de Informação sobre Mortalidade/Ministério da Saúde). 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2010), na mortalidade proporcional por câncer em 

mulheres, em 2009, os óbitos por câncer de mama ocupam o primeiro lugar no país, com 15,3%. 

Esse padrão é semelhante para as regiões brasileiras, com exceção da região Norte, onde os 

óbitos por câncer de mama ocupam o segundo lugar, com 10,6%. Neste ano, os maiores 
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percentuais na mortalidade proporcional por câncer de mama foram os do Sudeste (16,4%) e 

Centro-Oeste (15,2%), seguidos pelos Sul (14,9%) e Nordeste (14,0%). O câncer de mama é raro 

antes dos 40 anos e a partir dessa idade a incidência tende a crescer progressivamente, com 

exceção de países da Ásia. A mortalidade também aumenta progressivamente com a idade, 

conforme dados para o Brasil apresentados a seguir. 

 

2.1.2 FATORES DE RISCO 

 

Adami et al (2008) diz que os principais fatores de risco para o câncer de mama estão 

ligados a idade, aspectos endócrinos e genéticos. Os aspectos endócrinos estão relacionados 

principalmente ao estímulo estrogênico, seja endógeno ou exógeno, com aumento do risco 

quanto maior for o tempo de exposição. Possuem risco aumentado as mulheres com história de 

menarca precoce (idade da primeira menstruação menor que 12 anos), menopausa tardia (após os 

50 anos), primeira gravidez após os 30 anos, nuliparidade e terapia de reposição hormonal pós-

menopausa, principalmente se prolongada por mais de cinco anos.  

Outros fatores incluem a exposição a radiações ionizantes em idade inferior a 40 anos, a 

ingestão regular de bebida alcoólica, mesmo que em quantidade moderada (30g/dia), obesidade, 

principalmente quando o aumento de peso se dá após a menopausa, e sedentarismo.  A prática de 

atividade física e o aleitamento materno exclusivo são considerados fatores protetores. 

Histórias familiares, principalmente em parentes de primeiro grau antes dos 50 anos, são 

importantes fatores de risco para o câncer de mama e podem indicar predisposição genética 

associada à presença de mutações em determinados genes. Entretanto, o câncer de mama de 

caráter hereditário (predisposição genética) corresponde a cerca de 5-10% do total de casos.  

 

2.1.3 PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Ações que atuem sobre os determinantes sociais do processo saúde-doença e promovam 

qualidade de vida são fundamentais para a melhoria da saúde da população e o controle de 

doenças e agravos. Para o controle do câncer de mama, destaca-se a importância de ações 

intersetoriais que promovam acesso à informação e ampliem oportunidades para controle do peso 

corporal e a prática regular de atividade física. A redução das dificuldades de acesso aos serviços 

de saúde para o alcance da cobertura adequada da população-alvo no rastreamento é também 

componente estratégico que requer a qualificação contínua do Sistema Único de Saúde. 

O amplo acesso da população a informações claras, consistentes e culturalmente apropriadas 

deve ser uma iniciativa dos serviços de saúde em todos os níveis. O INCA desenvolve ações de 
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informação e comunicação em saúde que servem de subsídio aos gestores para o planejamento 

das suas atividades. O folheto A Informação pode Salvar Vidas e o programa de rádio são 

exemplos.  

 

Nos últimos anos, a Política Nacional de Promoção da Saúde no Brasil tem intensificado a atuação na perspectiva de 

promoção da qualidade de vida e ampliação das oportunidades para práticas saudáveis. (BRASIL. Ministério da 

Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política nacional de promoção da saúde. 

Brasília, DF, 2006. 60 p.). 

 

2.1.4 PREVENÇÃO 

 

Conforme o Instituto Nacional do Câncer (2009), a prevenção primária do câncer de 

mama está relacionada ao controle dos fatores de risco reconhecidos. Os fatores hereditários e os 

associados ao ciclo reprodutivo da mulher não são, em princípio, passíveis de mudança, porém 

fatores relacionados ao estilo de vida, como obesidade pós-menopausa, sedentarismo, consumo 

excessivo de álcool e terapia de reposição hormonal, são modificáveis. Estima-se que por meio 

da alimentação, nutrição e atividade física é possível reduzir em até 28% o risco de a mulher 

desenvolver câncer de mama. 

Evitar a obesidade, através de dieta equilibrada e prática regular de exercícios físicos, é 

uma recomendação básica para prevenir o câncer de mama, já que o excesso de peso aumenta o 

risco de desenvolver a doença. A ingestão de álcool, mesmo em quantidade moderada, é contra-

indicada, pois é fator de risco para esse tipo de tumor, assim como a exposição a radiações 

ionizantes em idade inferior aos 35 anos. 

Ainda não há certeza da associação do uso de pílulas anticoncepcionais com o aumento 

do risco para o câncer de mama. Podem estar mais predispostas a ter a doença mulheres que 

usaram contraceptivos orais de dosagens elevadas de estrogênio, que fizeram uso da medicação 

por longo período e as que usaram anticoncepcional em idade precoce, antes da primeira 

gravidez. 

A prevenção primária dessa neoplasia ainda não é totalmente possível devido à variação 

dos fatores de risco e as características genéticas que estão envolvidas na sua etiologia.  

 

2.1.5 AUTO-EXAME DAS MAMAS 

 

Segundo o INCA (2009) não estimula o autoexame das mamas como método isolado de 

detecção precoce do câncer de mama. A recomendação é que o exame das mamas pela própria 
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mulher faça parte das ações de educação para a saúde que contemplem o conhecimento do 

próprio corpo. 

O autoexame é um método de diagnóstico onde a própria mulher faz, em frente a um 

espelho, um exame visual de suas mamas e em seguida faz a palpação de ambos os seios. É, 

portanto uma forma simples de se prevenir de uma doença séria.  

Fazendo-o regularmente, a mulher conhece melhor suas mamas, seu volume, a textura do 

tecido mamário e possíveis alterações que ocorram no período do ciclo menstrual. Assim, tem 

condições de perceber melhor qualquer alteração que se apresente, e, consequentemente, procurar 

o médico antes que qualquer doença mais grave se desenvolva.  

O autoexame deve ser instruído pelo ginecologista ou por outro profissional da área médica. 

Este deve ser feito mensalmente, uma semana após a menstruação, pois as mamas estão menos 

inchadas e doloridas nesta fase do ciclo. As mulheres que não menstruam mais devem escolher um 

dia do mês para realizar o autoexame (por exemplo, todo dia 15). O importante não é o dia em que o 

autoexame deve ser feito, mas sim que ele seja realizado regularmente a cada mês. 

Qualquer alteração verificada pelo autoexame deverá ser comunicada com brevidade ao 

ginecologista ou mastologista, que é o médico especializado em doenças da mama.  

 Conforme o INCA (2009) evidências científicas sugerem que o autoexame das mamas 

não é eficiente para a detecção precoce e não contribui para a redução da mortalidade por câncer 

de mama. Além disso, traz consequências negativas, como aumento do número de biópsias de 

lesões benignas, falsa sensação de segurança nos exames falsamente negativos e impactos 

psicológicos negativos nos exames falsamente positivos. Portanto, o exame das mamas feito pela 

própria mulher não substitui o exame físico realizado por profissional de saúde (médico ou 

enfermeiro) qualificado para essa atividade.  

 

2.1.6 MÉTODOS PREVENTIVOS DO CÂNCER DO COLO DE ÚTERO 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2010) no Brasil, o câncer do colo de útero é a quarta 

causa de morte em mulheres, sendo o tipo mais comum em algumas áreas menos desenvolvidas 

do país. Sua ocorrência se concentra principalmente em mulheres acima dos 35 anos de idade. 

Dentre todos os tipos de câncer, é o que mais apresenta um dos mais altos potenciais de 

prevenção e cura. Estudos epidemiológicos e de história natural da doença mostraram uma 

associação causal entre a infecção pelo vírus papiloma humano (HPV) e o desenvolvimento do 

câncer do colo de útero. Além disso, os principais co-fatores são história de infecções 

sexualmente transmissíveis, início precoce da atividade sexual, multiparidade uso de 

contraceptivos orais e tabagismo.  
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 A principal estratégia a ser utilizada é a adoção do sexo seguro, por meio do estímulo ao 

uso de preservativo. A detecção precoce do câncer do colo do útero em mulheres assintomáticas 

(rastreamento), por meio citopatológico (Papanicolau), permite a detecção das lesões precursoras 

e da doença em estágios iniciais, antes mesmo do aparecimento dos sintomas. 

 A faixa etária prioritária para a detecção precoce do câncer do colo do útero é dos 35 aos 

49 anos de idade, período que corresponde ao pico de incidência das lesões precursoras e 

antecede o pico de mortalidade pelo câncer. Além disso, ações que visem reduzir a exposição aos 

fatores de risco, principalmente tabagismo e infecção pelo HPV, devem ser encorajadas. 

 

2.1.7 DETECÇÃO PRECOCE 

 

O câncer de mama identificado em estágios iniciais, quando as lesões são menores de dois 

centímetros de diâmetro, apresenta prognóstico mais favorável e elevado percentual de cura. As 

estratégias para a detecção precoce são o diagnóstico precoce - abordagem de pessoas com sinais 

e/ou sintomas da doença - e o rastreamento - aplicação de teste ou exame numa população 

assintomática, aparentemente saudável, com o objetivo de identificar lesões sugestivas de câncer 

e encaminhar as mulheres com resultados alterados para investigação e tratamento. Em ambas 

estratégias, é fundamental que a mulher esteja bem informada e atenta a possíveis alterações nas 

mamas (breast awareness) e, em caso de anormalidades, busque prontamente o serviço de saúde 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007) 

 

2.1.8 DIAGNÓSTICO PRECOCE 

 

A estratégia de diagnóstico precoce contribui para a redução do estágio de apresentação 

do câncer, sendo conhecida algumas vezes como down-staging. Nesta estratégia, destaca-se a 

importância da educação da mulher e dos profissionais de saúde para o reconhecimento dos 

sinais e sintomas do câncer de mama, bem como do acesso rápido e facilitado aos serviços de 

saúde.  

Na década de 50, nos Estados Unidos, o autoexame das mamas surgiu como estratégia 

para diminuir o diagnóstico de tumores de mama em fase avançada. Ao final da década de 90, 

ensaios clínicos mostraram que o autoexame das mamas não reduzia a mortalidade pelo câncer 

de mama. A partir de então, diversos países passaram a adotar a estratégia de breast awareness, 

que significa estar alerta para a saúde das mamas (THORNTON e PILLARISETTI, 2008). 
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A política de alerta à saúde das mamas destaca a importância do diagnóstico precoce e 

significa orientar a população feminina sobre as mudanças habituais das mamas em diferentes 

momentos do ciclo de vida e os principais sinais do câncer de mama.  

A orientação é que a mulher realize a auto palpação das mamas sempre que se sentir 

confortável para tal (seja no banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do 

cotidiano), sem nenhuma recomendação de técnica específica, valorizando-se a descoberta casual 

de pequenas alterações mamárias. É necessário que a mulher seja estimulada a procurar 

esclarecimento médico sempre que houver dúvida em relação aos achados da auto palpação das 

mamas e a participar das ações de detecção precoce do câncer de mama. O sistema de saúde 

precisa adequar-se para acolher, informar e realizar os exames diagnósticos adequados em 

resposta a esta demanda estimulada. 

Thornton e Pillarisetti, 2008, dizem que esta estratégia mostrou ser mais efetiva do que o 

autoexame das mamas, isto é, a maior parte das mulheres com câncer de mama identificou o 

câncer por meio da palpação ocasional em comparação com o autoexame (aproximadamente 

65% das mulheres identificam o câncer de mama ao acaso e 35% por meio do autoexame). 

A estratégia do diagnóstico precoce é especialmente importante em contextos de 

apresentação avançada do câncer de mama. 

Ministério da Saúde (2010), o rastreamento é uma estratégia dirigida às mulheres na faixa 

etária em que o balanço entre benefícios e riscos da prática é mais favorável, com maior impacto 

na redução da mortalidade. Os benefícios são o melhor prognóstico da doença, com tratamento 

mais efetivo e menor morbidade associada, enquanto os riscos ou malefícios incluem os 

resultados falso-positivos e falso-negativos, que geram ansiedade ou falsa tranquilidade à mulher; 

o sobre diagnóstico e o sobre tratamento, relacionados à identificação de tumores de 

comportamento indolente; e o risco da exposição à radiação ionizante, se excessiva ou mal 

controlada. 

O rastreamento pode ser oportunístico ou organizado. No primeiro, o exame de rastreio é 

ofertado às mulheres que oportunamente chegam às unidades de saúde, enquanto o modelo 

organizado é dirigido às mulheres elegíveis de uma dada população que são formalmente 

convidadas para os exames periódicos. A experiência internacional tem demonstrado que o 

segundo modelo apresenta melhores resultados e menores custos (WHO, 2008). 

Em países que implantaram programas efetivos de rastreamento, com cobertura da 

população-alvo, qualidade dos exames e tratamento adequado, a mortalidade por câncer de mama 

vem diminuindo. As evidências do impacto do rastreamento na mortalidade por esta neoplasia 

justificam sua adoção como política de saúde pública, tal como recomendado pela Organização 

Mundial da Saúde. 
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No Brasil, a mamografia e o exame clínico das mamas (ECM) são os métodos preconizados para o rastreamento na 

rotina da atenção integral à saúde da mulher. 

A recomendação para as mulheres de 50 a 69 anos é a realização da mamografia a cada dois anos e do exame clínico 

das mamas anual. A mamografia nesta faixa etária e a periodicidade bienal é a rotina adotada na maioria dos países 

que implantaram o rastreamento organizado do câncer de mama e baseia-se na evidência científica do benefício 

desta estratégia na redução da mortalidade neste grupo. Segundo revisões sistemáticas recentes, o impacto do 

rastreamento mamográfico na redução da mortalidade por câncer de mama pode chegar a 25%.  

Para as mulheres de 40 a 49 anos, a recomendação é o exame clínico anual e a mamografia diagnóstica em caso de 

resultado alterado do ECM. Segundo a OMS, a inclusão desse grupo no rastreamento mamográfico tem hoje limitada 

evidência de redução da mortalidade. Uma das razões é a menor sensibilidade da mamografia em mulheres na pré-

menopausa devido à maior densidade mamária. (INCA, 2012, p. 7). 

 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (2004), além desses grupos, há também a 

recomendação para o rastreamento de mulheres com risco elevado de câncer de mama, cuja 

rotina deve se iniciar aos 35 anos, com exame clínico das mamas e mamografia anuais. Segundo 

o Consenso de Mama, risco elevado de câncer de mama inclui: história familiar de câncer de 

mama em parente de primeiro grau antes dos 50 anos ou de câncer bilateral ou de ovário em 

qualquer idade; história familiar de câncer de mama masculino; e diagnóstico histopatológico de 

lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ. A definição sobre a forma de 

rastreamento da mulher de alto risco não tem ainda suporte nas evidências científicas atuais e é 

variada a abordagem deste grupo nos programas nacionais de rastreamento. Recomenda-se que 

as mulheres com risco elevado de câncer de mama tenham acompanhamento clínico 

individualizado.  

Conforme o Instituto nacional do Câncer (2004), o êxito das ações de rastreamento depende 

da informatização e mobilização da população e da sociedade civil organizada, de alcançar metas 

de cobertura da população-alvo, da garantia de acesso ao diagnóstico e tratamento, da garantia da 

qualidade das ações e monitoração e gerenciamento continuado às ações. 

 

2.1.9 TRATAMENTO 

 

O tratamento do câncer de mama feminino precisa ser encarado de forma positiva. É preciso que as representações 

envolvidas no câncer sejam reformuladas, de forma que ao se defrontar com a doença, a mulher consiga 

compreender que existem tratamentos eficazes para isto, e que pode ter a sua qualidade de vida de forma satisfatória. 

(Vieira, Lopes e Shimo, 2007, p. 315). 
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Importantes avanços na abordagem do câncer de mama aconteceram nos últimos anos, 

principalmente no que diz respeito a cirurgias menos mutilantes, assim como a busca da 

individualização do tratamento. O tratamento varia de acordo com o estadiamento da doença, 

suas características biológicas, bem como das condições da paciente (idade, status de menopausa, 

comorbidades e preferências). O prognóstico do câncer de mama depende da extensão da doença 

(estadiamento). Quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento tem maior potencial 

curativo. Quando há evidências de metástases (doença a distância), o tratamento tem por 

objetivos principais prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida. As modalidades de 

tratamento do câncer de mama podem ser divididas em: - Tratamento local: cirurgia e 

radioterapia; - Tratamento sistêmico: quimioterapia, hormonioterapia e terapia biológica. 

 

2.1.10 Estádios I e II 

 

 O estadiamento do câncer é a descrição de quanto o câncer já se espalhou pelo corpo. A 

extensão do câncer de mama tem de ser avaliada em todos os casos, pois ajuda a determinar a 

melhor estratégia de tratamento. O estadiamento leva em consideração o tamanho do tumor na 

mama, o comprometimento (ou não) de gânglios na axila, o número de gânglios comprometidos, 

e a presença ou ausência de evidência de metástases ou doença à distância (INCA, 2012). 

A conduta habitual consiste de cirurgia, que pode ser conservadora, com retirada apenas 

do tumor; ou mastectomia, com retirada da mama. A avaliação dos linfonodos axilares tem 

função prognóstica e terapêutica. Após a cirurgia, o tratamento complementar com radioterapia 

pode ser indicado em algumas situações. Já a reconstrução mamária deve ser sempre considerada 

nos casos de mastectomia. O tratamento sistêmico será determinado de acordo com o risco de 

recorrência (idade da paciente, comprometimento linfonodal, tamanho tumoral, grau de 

diferenciação), assim como das características tumorais que irão ditar a terapia mais apropriada. 

Essa última baseia-se principalmente na mensuração dos receptores hormonais (receptor de 

estrogênio e progesterona) - quando a hormonioterapia pode ser indicada; e também de HER-2 

(fator de crescimento epidérmico 2)- com possível indicação de terapia biológica anti-HER-2. 

 

2.1.11 Estádio III 

 

Pacientes com tumores maiores, porém ainda localizados, enquadram-se no estádio III. 

Nessa situação, o tratamento sistêmico (na maioria das vezes, com quimioterapia) é a modalidade 

terapêutica inicial. Após resposta adequada, segue-se com o tratamento local. 
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2.1.12 Estádio IV 

 

Nesse estádio, é fundamental que a decisão terapêutica busque o equilíbrio entre a 

resposta tumoral e o possível prolongamento da sobrevida, levando-se em consideração os 

potenciais efeitos colaterais decorrentes do tratamento. A modalidade principal nesse estádio é 

sistêmica, sendo o tratamento local reservado para indicações restritas. 

Atenção à qualidade de vida da paciente com câncer de mama deve ser preocupação dos 

profissionais de saúde ao longo de todo o processo terapêutico (INCA, 2004). 

 

2.1.13 CUIDADOS PALIATIVOS 

 

Segundo a WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007), em conceito definido em 1990 

e atualizado em 2002, p. 10 

 

“Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria 

da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção 

e alívio do sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais 

sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais”.  

 

Os cuidados paliativos devem incluir as investigações necessárias para o melhor 

entendimento e manejo de complicações e sintomas estressantes tanto relacionados ao tratamento 

quanto à evolução da doença. Apesar da conotação negativa ou passiva do termo, a abordagem e 

o tratamento paliativo devem ser eminentemente ativos, principalmente em pacientes portadores 

de câncer em fase avançada, onde algumas modalidades de tratamento cirúrgico e radioterápico 

são essenciais para alcance do controle de sintomas. Considerando a carga devastadora de 

sintomas físicos, emocionais e psicológicos que se avolumam no paciente com doença terminal, 

faz-se necessária a adoção precoce de condutas terapêuticas dinâmicas e ativas, respeitando-se os 

limites do próprio paciente frente a sua situação de incurabilidade.  

Segundo a WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002 a abordagem dos Cuidados 

Paliativos para o câncer de mama segue os princípios gerais dos Cuidados Paliativos, que são o 

fornecimento de alívio para dor e outros sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispneia e 

outras emergências oncológicas, o reafirmamento de vida e a morte como processos naturais, 

integração de aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do 

paciente, o não apressar ou adiar a morte, oferecimento de um sistema de apoio para ajudar a 

família a lidar com a doença do paciente, em seu próprio ambiente, oferecimento de um sistema 
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de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais ativamente possível até sua morte, uso de 

uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e 

suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto. 

 

2.2 A PSICO-ONCOLOGIA 

 

Gimenes (1994) contextualiza a Psico-oncologia – interface entre a Psicologia e a 

Oncologia –, seu foco de estudo e níveis de intervenção (prevenção, tratamento, reabilitação e 

fase terminal), apresentando uma perspectiva histórica da entrada da Psicologia na área da Saúde. 

A autora afirma que somente nas últimas décadas diferentes abordagens psicológicas começaram 

a investigar as relações existentes entre personalidade, padrões comportamentais, fatores 

psicossociais e incidência, evolução e remissão do câncer. 

A realização de pesquisas nessa área reflete a preocupação com a contribuição que a 

Psicologia pode proporcionar na prevenção, adaptação emocional e social do indivíduo às várias 

etapas do tratamento oncológico, bem como na reabilitação e no manejo do paciente em fase 

terminal. Assim, a qualidade de vida do paciente com câncer passa a ser tão relevante quanto o 

seu tempo de sobrevida, o que pressupõe uma modalidade de assistência integral ao paciente e à 

sua família, bem como a formação de profissionais de Saúde envolvidos no atendimento dessa 

demanda. 

Lima (1990) relata sua experiência como enfermeira do GACC (Grupo de Apoio à 

Criança com Câncer) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A 

autora nota que houve mudanças no modelo de assistência à criança com câncer, modificando o 

seu objeto, os instrumentos utilizados em sua prática e sua finalidade. A ênfase terapêutica foi 

transferida do alívio do sofrimento e prolongamento da vida para a questão da assistência à 

criança e sua família, tendo em vista a qualidade de vida. A autora descreve em seu trabalho 

como, a partir da prática, novas necessidades surgiram, tornando o modelo clínico – centrado no 

corpo biológico, patologia, diagnóstico e terapêutico – insuficiente frente ao universo de 

necessidades e demandas instauradas. O objeto da assistência passa a ser o ser doente e não a 

doença em si; o médico passa a fazer parte de uma equipe multiprofissional, capaz de abordar o 

objeto em sua dimensão biopsicossocial, e a finalidade passa a ser a garantia da qualidade de vida 

do doente e não apenas a cura da sua doença em si, o alívio do sofrimento e o aumento da 

sobrevida. 

Essas questões, anteriormente enfatizadas pelo modelo biomédico, continuam sendo 

importantes, porém foram redimensionadas à luz do novo paradigma de assistência oncológica. 
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2.3 REPERCUSSÕES PSICOLÓGICAS DO CÂNCER DE MAMA 

 

O diagnóstico de câncer confronta o sujeito com a questão do imponderável, da finitude e 

da morte. Como toda doença potencialmente letal, traz a perda do corpo saudável, a perda da 

sensação de invulnerabilidade e a perda do domínio sobre a própria vida. Kübler-Ross (1994), a 

partir de sua prática clínica com pacientes terminais, identificou cinco estágios caracterizados por 

atitudes específicas do paciente diante da morte e do morrer: (1) choque e negação: ocorrem 

quando o paciente toma conhecimento de que está próximo da morte e se recusa a aceitar o 

diagnóstico; (2) raiva: ocorre quando os pacientes se sentem frustrados, irritados ou com raiva 

pelo fato de estarem doentes, passando a descarregar esses sentimentos na equipe médica; (3) 

barganha: ocorre quando o paciente tenta negociar sua cura com a equipe médica, com os amigos 

e até com forças divinas, em troca de promessas e sacrifícios; (4) depressão: o paciente apresenta 

sinais típicos da depressão, como desesperança, ideação suicida, retraimento, retardo psicomotor, 

enquanto reação aos efeitos que a doença opera sobre seu corpo ou como antecipação à 

possibilidade de perda real da própria vida; (5) aceitação: ocorre quando o paciente percebe que a 

morte é inevitável e aceita tal experiência como universal. 

 

“Na realidade, o processo de luto pelo qual passa a mulher com câncer de mama é um momento em que esta tem a 

possibilidade de entrar em contato com seus conteúdos internos e os chocar com a nova realidade, elaborando isso, 

para que possa refazer psiquicamente sua auto-imagem, através do contato com uma nova realidade, neste caso, o 

câncer de mama. Porém, este processo é doloroso, sendo acompanhado desde uma tristeza até uma profunda 

depressão, além de sentimentos como angústia, medo e desesperança”. (Maluf, Mori e Barros, 2005, p. 152). 

 

Parkes (1998) realizou estudos sobre as perdas na vida adulta, analisando suas 

repercussões psicológicas no indivíduo enlutado. Em seu livro, reuniu uma coletânea de estudos 

sobre as mais diversas perdas, desde a viuvez até a perda de um órgão do corpo. Esse autor 

considera que as reações ao luto pela morte de uma pessoa querida são semelhantes às reações a 

outros tipos de perda, como, por exemplo, a perda de um órgão ou uma parte do corpo. Segundo 

Parkes (1998), há três aspectos importantes nas reações de luto: (1) A reação traumática, que 

consiste em uma reação de alarme, raiva, culpa e transtorno de estresse pós-traumático, (2) a 

resposta de pesar, referente à necessidade de procurar e encontrar a pessoa perdida, e (3) a 

transição psicossocial, caracterizada pela sensação de deslocamento entre o mundo real e o 

mundo idealizado, sensação de mutilação ou vazio, através da qual o indivíduo enlutado transita 

da negação e evitação do reconhecimento da perda para a aceitação, adotando um novo modelo 

interno de mundo. Em estudo realizado com homens e mulheres que se submeteram à amputação 

de um braço ou uma perna, o autor pôde constatar tais semelhanças. Sentimentos de ansiedade, 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 

Documento produzido em 09.11.2013 

 

Aline Merisio, Cheila Cristina Giotti, Fernanda Germani de 
Oliveira Chiaratti 

15 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt  
 

tensão e inquietação foram comuns entre os sujeitos do estudo, bem como sentimentos de raiva e 

amargura. 

Aproximadamente 35% dos pacientes amputados admitiram sentir inveja de pessoas 

saudáveis. A resposta de pesar é menos óbvia em casos de perda de órgãos do corpo, mas 63% 

dos pacientes revelaram curiosidade e preocupações sobre o que foi feito com o órgão, após a 

amputação. A sensação de perda interna do self, de mutilação e de dano à integridade física é 

comum nos pacientes amputados. Embora não seja um recurso utilizado em todos os casos, a 

cirurgia de remoção da massa tumoral é bastante frequente, acarretando uma mutilação (parcial 

ou total) da mama. 

Esse procedimento altamente invasivo traz repercussões emocionais importantes, 

danificando não somente a integridade física, como também alterando a imagem psíquica que a 

mulher tem de si mesma e de sua sexualidade. Esse evento é acompanhado, geralmente, de 

vivências extremamente dolorosas relacionadas a uma sensação de perda interna do próprio self, 

como Parkes (1998) salienta, alterando a relação que a paciente estabelece com seu corpo e sua 

mente. 

Wanderley (1994) afirma que o câncer de mama e o seu tratamento representam um 

trauma psicológico para a maioria das mulheres, já que a mama é um símbolo corpóreo da 

feminilidade.  

 

A mastectomia gera alterações na auto-imagem da mulher, causando sentimentos de inferioridade e medo de 

rejeição. Além disso, a cirurgia repercute na vida sexual da paciente, uma vez que elas sentem-se envergonhadas, 

mutiladas e sexualmente repulsivas. (Wanderley, 1994, p. 95). 

 

A perda seja parcial ou total, fere o sentido da vida de mulheres que passam pelo processo 

de câncer mamário, um processo doloroso, lento e que muitas vezes são de difícil compreensão e 

aceitação. Para algumas mulheres a imagem corporal é algo muito importante e quando mutilado 

alguma parte desse corpo vários pensamentos negativos, principalmente os de perda, rejeição e 

vergonha, tornam essas mulheres ainda mais vulneráveis a agentes estressores. 

Gimenes (1988) realizou um estudo visando a compreender a influência de fatores 

psicossociais na sobrevida de mulheres com câncer de mama. Investigou, através de um estudo 

longitudinal, a existência e a natureza de possíveis relações entre fatores psicossociais e o bem-

estar psicológico, bem como o papel do enfrentamento e as diversas maneiras através das quais a 

mulher mastectomizada lida com o estresse em diferentes fases da doença, durante o primeiro 

ano após a mastectomia.  
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Entende-se por bem estar psicológico a “capacidade da mulher em estabelecer ligações 

afetivas, sua habilidade em manter controle emocional e comportamental e ausência de episódios 

de ansiedade ou depressão que exijam intervenção psiquiátrica ou psicológica” (Rand 

Corporation, 1983, apud Gimenes e Queiroz, 1997).  

Dentre outros resultados significativos, a pesquisadora percebeu que melhores níveis de 

bem-estar psicológico estão associados à facilidade de acesso aos serviços de saúde e à 

disponibilidade e apoio da equipe médica, o que diminui a ansiedade da mulher e melhora sua 

condição emocional. Outro resultado importante refere-se ao fato de as mulheres se engajarem 

em uma transação dinâmica com o contexto ameaçador do câncer, apresentando estratégias de 

enfrentamento particulares que respondem às exigências de cada fase da doença. A autora aponta 

para a necessidade de intervenção em vários níveis, tendo em vista o bem-estar psicológico dessa 

clientela específica: (1) elaborar programas de intervenção psicossocial com ênfase na aquisição 

de habilidades de enfrentamento específicas para cada contexto do tratamento do câncer de 

mama; (2) preparar profissionais de saúde envolvidos com o cuidado específico de mulheres 

mastectomizadas, no sentido de trabalhar as angústias das mesmas, bem como de conscientizá-

los das estratégias de enfrentamento utilizadas pelas pacientes; (3) preparar os profissionais de 

saúde para lidar com as distintas reações emocionais apresentadas pelas pacientes nas diferentes 

fases do tratamento; (4) proporcionar apoio psicológico aos familiares. 

 

2. MÉTODO 

 

Em relação ao tipo de pesquisa é exploratória. Este tipo de pesquisa tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses.  

 

A maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão. (GIL, 

2007, p. 35) 

 

A técnica da pesquisa é de levantamento. Fonseca (2002) aponta que este tipo de pesquisa 

é utilizado em estudos exploratórios e descritivos, o levantamento pode ser de dois tipos. 

Levantamento de uma amostra ou levantamento de uma população (também designado censo). 

 

Esclarece o autor (2002, p.33): 
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O censo populacional constituía única fonte de informação sobre a situação de vida da população por municípios e 

localidades. Os censos produzem informações imprescindíveis para definição de políticas públicas estaduais e 

municipais e para a tomada de decisões de investimentos, sejam eles provenientes da iniciativa privada ou de 

qualquer nível de governo. Foram recenseados todos os moradores em domicílios particulares (permanentes e 

improvisados) e coletivos, na data de referência. Através de pesquisas mensais do comércio, da indústria e da 

agricultura é possível recolher informações sobre seu desempenho. A coleta de dados realiza-se em ambos os casos 

através de questionários ou entrevistas.  

 

Segundo Gil (2007), entre as vantagens dos levantamentos, temos o conhecimento direto da 

realidade, economia e rapidez e obtenção de dados agrupados em tabelas que possibilitam uma 

riqueza na análise estatística. Os sujeitos participantes de nossa pesquisa foram 75 mulheres de 

19 a 80 anos da sociedade. O levantamento de dados foi feito através de questionário.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para alcançar o objetivo geral desse trabalho, que era levantar dados no meio social 

feminino sobre o câncer de mama, auto exame e métodos de prevenção, foi realizado um 

questionário com os sujeitos da pesquisa. O grupo analisado era composto por 75 mulheres de 19 

a 80 anos. As pesquisadoras realizaram a aplicação dos questionários no mês de setembro de 

2013.  

Conforme gráfico 1 percebeu-se que 69% das mulheres pesquisadas realizam o exame 

preventivo anualmente, 24% não realizam e 7% realizam quando lembram. 

 

 

Gráfico 1 

 

69%

24%

7%

Você realiza o exame preventivo anualmente?

Sim Não Quando Lembro
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Conforme gráfico 2 percebeu-se que 37% das mulheres pesquisadas realizam as vezes o 

auto exame das mamas em casa, já 35% realizam o mesmo em casa, 28% não realizam e 

nenhuma das mulheres realiza todo mês. 

 

Gráfico 2 

 

 

Conforme gráfico 3 percebeu-se que 93% das mulheres pesquisadas conhecem o método 

do auto exame das mamas, 45% já ouviram falar e 3% não conhecem. 

 

Gráfico 3 

 

35%

28%

37%

0%

Você realiza o auto exame das mamas em casa?

Sim Não As Vezes Todo Mês

93%

3% 4%

Você conhece o método do auto exame das mamas?

Sim Não Já ouvi falar
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Conforme gráfico 4 percebeu-se que 75% das mulheres pesquisadas tem histórico familiar 

de câncer de mama, 21% não tem histórico e 4% não sabem. 

 

Gráfico 4 

 

 

Conforme gráfico 5 percebeu-se que 36% das mulheres pesquisadas utilizam o método de 

auto exame (toque), 34% das mulheres, o método utilizado é o preventivo anual, 18% todos 

possíveis para uma boa prevenção e 12% não utilizam nenhum método. 

 

Gráfico 5 
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75%

4%

Você tem histórico familiar de câncer de mama?

Sim Não Não sei

34%

36%

12%

18%

Qual o método preventivo que você mais utiliza em relação ao câncer de 
mama?

Preventivo anual Auto exame (toque) Nenhum Todos possíveis para uma boa prevenção
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Conforme gráfico 6 percebeu-se que 57% das mulheres pesquisadas sabem que o 

alimento auxiliam na prevenção contra o câncer de mama, 20% não sabem e 23% já ouviram 

falar sobre o assunto. 

 

Gráfico 6 

 

 

Conforme gráfico 7 percebeu-se que 73% das mulheres pesquisadas sentem-se 

envergonhadas ou incomodadas ao realizar o preventivo, 20% acham desconfortável, porém 

necessário, 6% sentem-se envergonhadas ou incomodadas e 1% das mulheres já deixaram de 

realizar o exame devido a vergonha ou o incômodo. 

 

Gráfico 7

 

57%
20%

23%

Você sabia que a forma com a qual nos alimentamos pode auxiliar na 
prevenção contra o câncer de mama?

Sim Não Já ouvi falar sobre o assunto

6%

73%

1%

20%

Sabemos que algumas mulheres se sentem envergonhadas ou incomodadas ao 
realizar o preventivo, esse motivo já a levou ou ainda a leva a não realizar o 

exame?

Sim Não Várias vezes Acho desconfortável, porém é necessário
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Conforme gráfico 8 percebeu-se que 54% das mulheres pesquisadas os respectivos 

parceiros incentivam sobre a prevenção do câncer de mama já 46% não há esse incentivo da parte 

dos parceiros. 
 

Gráfico 8 

 
 

Conforme gráfico 9 percebeu-se que 64% das mulheres pesquisadas responderam que a 

idade em que devem iniciar o exame de mamografia é aos 40 anos, 25% acham que o exame 

deve ser feito conforme a necessidade e 13% responderam que o exame deve ser feito a partir dos 

30 anos. Nesta questão houve três pessoas que realizaram as seguintes observações: “ou antes, se 

tiver maior incidência familiar”, “a não ser que há histórico familiar”, “quem tem mais de dois 

filhos pode fazer o exame e também com histórico na família”. 

 

Gráfico 9 
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30 Anos 40 Anos Conforme houver necessidade
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Conforme gráfico 10 percebeu-se que 78% das mulheres pesquisadas possuem 

conhecimento do exame de USG Mamas como um método preventivo, 11% responderam 

Ressonância Magnética, 6% Tomografia e 5% Teste Genético. Uma das mulheres pesquisadas 

nesta questão respondeu da seguinte forma, “informação é o método mais eficaz, pois o 

conhecimento abre a mente humana”. 

 

Gráfico 10 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos objetivos e dados levantados, pode-se perceber que muitas das mulheres 

pesquisadas têm histórico familiar de câncer de mama, porém notamos e consideramos muito 

importante que a grande maioria das mulheres realiza o exame anual para a prevenção do câncer. 

Outro fator que julgamos importante é quanto ao conhecimento do método do autoexame, 

no qual muitas mulheres possuem o hábito de realizar o exame em casa e principalmente o 

autoexame (toque), um dos mais conhecidos pelas mesmas. 

Um item relevante na pesquisa foi levantar o conhecimento das mulheres em relação à 

prevenção ao câncer e pode-se notar que as mulheres em geral sabem que os alimentos são 

benéficos ou influenciam na saúde e no bem estar das pessoas. 

78%

11%

5%

6%

Você tem conhecimento de mais algum método preventivo além dos 
que citamos? Se sim, quais?

USG Mamas Ressonância Magnética Teste Genético Tomografia
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Nota-se que a vergonha não está relacionada a não realização do exame preventivo e que 

esse exame é incentivado também pelos parceiros dessas mulheres, o que consideramos muito 

importante. 

Em relação ao profissional de psicologia é de grande relevância a atuação deste na área da 

saúde com mulheres acometidas pelo câncer de mama, sendo que acreditamos que em nível de 

praticidade e clareza do que se pode observar através do artigo referente ao câncer de mama, 

possamos obter uma maior visão em nossa sociedade de como é importante à promoção, 

prevenção, tratamento e principalmente o diagnóstico antecipado da doença. 

 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 

Documento produzido em 09.11.2013 

 

Aline Merisio, Cheila Cristina Giotti, Fernanda Germani de 
Oliveira Chiaratti 

24 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt  
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ADAMI H., HUNTER, D. e TRICHOPOULOS, D. (editores) Textbook of Cancer 

Epidemiology. 2 nd ed.: Oxford University Press, 2008. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria Executiva. Departamento de Apoio à 

Descentralização. Coordenação-Geral de Apoio à Gestão Descentralizada. Diretrizes 

operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Brasília, 2006. 76p. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Rastreamento (Série A: Normas e Manuais Técnicos. Cadernos de Atenção Primária 

nº29). Brasília, 2010. 

 

FONSECA, J. j. S. Metodologia de pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila. 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. Ed. Dão Paulo: Atlas, 2007. 

 

GIMENES, M. da G. G. A Influência de Fatores Psicossociais na Sobrevida do Câncer 

de Mama. Projeto apresentado e aprovado pelo CNPq, processo 405502/88, 1988. 

 

GIMENES, M. da G. G. Definição, Foco de Estudo e Intervenção. In: Carvalho, M. M. 

M. L. (Org.) Introdução à Psiconcologia. Campinas: Editorial Psy, 1994, pp. 35-56. 

 

GIMENES, M. da G. G. e QUEIROZ, E. As Diferentes Fases de Enfrentamento 

Durante o Primeiro ano Após a Mastectomia. In: Gimenes, M. da G. G. (Org.) A mulher e o 

câncer. Campinas: Editorial Psy, 1997, pp. 173-195. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Controle do Câncer de Mama: 

Documento do Consenso. Rio de Janeiro, 2004. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Parâmetros técnicos para o 

rastreamento do câncer de mama. Rio de Janeiro, 2009. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (Brasil). Estimativa 2012. Incidência do Câncer 

no Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2011. 

 



www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 

Documento produzido em 09.11.2013 

 

Aline Merisio, Cheila Cristina Giotti, Fernanda Germani de 
Oliveira Chiaratti 

25 Siga-nos em  

facebook.com/psicologia.pt  
 

KÜBLER-ROSS, E.  Sobre a Morte e o Morrer: o que os Doentes Terminais Têm para 

Ensinar a Médicos, Enfermeiras, Religiosos e aos seus Próprios Parentes. Trad. Paulo Menezes. 

São Paulo: Martins Fontes, 1994. 

 

LIMA, R. G. O Processo de Trabalho da Enfermagem na Assistência à Criança com 

Câncer: Análise das Transformações em um Hospital-Escola. Ribeirão Preto. Dissertação de 

Mestrado. Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 1990. 

 

MALUF, M. R. F., MORI, L.J., BARROS, A.C.S.D. (2005) O impacto psicológico do 

câncer de mama.  Revista Brasileira de Cancerologia, v. 02, n 51, ano 05. Disponível em: 

<http://www.inca.gov.br/rbc/n_51/v02/pdf/revisao1.pdf>. Acesso em: 22/04/2013. 

 

PARKES, C. M. Luto: Estudos Sobre a Perda na Vida Adulta.  Trad. Maria Helena Franco 

Bromberg. São Paulo: Summus, 1998. 

 

THORNTON, H. e PILLARISETTI, R.R. ‘Breast Awareness’ and ‘breast self-

examination’ are not the same. What do these terms mean? Why are they confused? What can 

we do? European Journal of Cancer, 2008; vol.44, pag.2118-2121. 

 

VIEIRA, C. P., LOPES, M.H.B.M.; SHIMO, A.K.K. (2007). Sentimentos e experiências na 

vida  

das mulheres com câncer de mama. Revista da escola de enfermagem da USP, v. 41, n. 

02, ano 07.  Acesso em: 14/05/08.  Disponível em:< 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v41n2/19.pdf>. Acesso em 22/04/2013.   

 

WANDERLEY, K. Da S. Aspectos Psicológicos do Câncer de Mama. Em: Carvalho, M. 

M. M. L. Introdução à Psiconcologia. Campinas: Editorial Psy, 1994, pp. 95-101. 

 

WHO. World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. World 

Cancer Report 2008. Lyon: 2008. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. International Agency for Research on Cancer. 

Globocan 2008. 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Cancer Control. Knowledge into ation. WHO 

gide for efective pogrammes. Early Detection Module. Switzerland: WHO, 2007. Disponível em: 

. Acesso em: 2 abr. 2009. 


