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RESUMO

Acredita-se que a reconstrução da mama, pós-cirurgia de extirpação mamária, pode marcar a vida das mulheres mastectomizadas nos aspectos 
físicos, sociais e emocionais. Este estudo teve como objetivo analisar os impactos psicológicos da cirurgia de reconstrução mamária em mulheres 
submetidas á cirurgia de extirpação da mama por câncer. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo de abordagem qualitativa. A pesquisa foi 
desenvolvida no período de agosto de 2017 a março de 2018, no Programa de Assistência a Mulher Mastectomizada(Proamma), projeto de 
responsabilidade social de uma Instituição de Ensino Superior do Ceará.A pesquisa envolveu sete mulheres mastectomizadas submetidas a 
cirurgia plástica de reconstrução mamária, integrantes do Proamma Respeitou-se os aspectos éticos o estudo pesquisa que envolve os seres 
humanos, sendo o estudo submetido ao comitê de Ética em pesquisa, do Centro Universitário  Estácio do Ceará com o parecer de n°2.248.929. A 
coleta de dados deu-se através de uma entrevista semiestruturada com perguntas norteadoras. Para a análise dos dados utilizou-se o método de 
análise de conteúdo. Como resultado observou-se que as participantes do estudo tinham idade entre 48 e 68 anos, eram em sua maioria 
aposentadas. Com relação à situação conjugal uma era viúva, uma divorciada, duas solteiras e três eram casadas, sendo elas de camadas 
socioeconômicas menos favorecidas e residentes do município de Fortaleza-Ceará. A partir das falas, foi possível identificar 02 categorias: 
Sentimentos da mulher frente à reconstrução da mama, e influência do outro na percepção da mulher no processo de ressignificar. Na primeira 
categoria agruparam-se falas que revelaram os sentimentos das mulheres frente ao processo de reparação da mama nos diversos recursos e 
procedimentos clínicos e/ou cirúrgico. As entrevistadas mencionaram que os sentimentos logo após a reconstrução mamária são diversificados, e 
que cada mulher vivência esse momento de forma particular e singular. Relataram sentimentos de medo, insatisfação, vergonha, alegria, 
sofrimento, satisfação, depressão, perdas e dores diversas. Na segunda categoria, a influência do outro na percepção da mulher no processo de 
resignificar, as mulheres relataram que o olhar do outro e o apoio das pessoas que as cercam têm um grande peso no processo de enfrentamento 
da mudança física, e na sua percepção de vê a si próprio. Categorias essas que elucidam os diversos sentimentos, insatisfação, medos e 
superações frente a novo momento pós cirurgia do câncer de mama em suas vidas. É notória a importância de estudos nessa temática, em vista 
de a abrangência da terapêutica e suas implicações na vida pessoal, social e familiar da mulher. A pesquisa ressaltou a importância da cirurgia 
plástica da mama pós mastectomia por trazer benefícios na vida da mulher, na sua aceitação e reconstrução de sua vida após a superação do 
diagnóstico e tratamento do câncer de mama.
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