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RESUMO 
 
 

O câncer de mama é uma doença de grande relevância social e econômica por se 

tratar de uma enfermidade de alta prevalência com tratamento extenso e que envolve 

diversas etapas dentro do trabalho da equipe multidisciplinar. A partir do diagnóstico, 

as pacientes enfrentam sentimentos como angústia e sofrimento que podem estar 

relacionados tanto à doença como ao tratamento. A terapêutica do câncer de mama 

pode envolver tratamento cirúrgico mutilante e necessitar de quimioterápicos com 

efeitos colaterais que modificam a autoimagem como, por exemplo, a queda do 

cabelo. Esse estudo de caráter exploratório, transversal e qualitativo pretende discutir 

a trajetória do sofrimento a partir das alterações na percepção de identidade de 

mulheres submetidas ao tratamento para o câncer de mama. Discutir as 

consequências indiretas e subjetivas do tratamento de uma enfermidade repleta de 

números estatísticos, principalmente ligados ao prognóstico da doença e da sua 

sobrevida, torna-se relevante dentro do Instituto Nacional do Câncer/ INCA, no Rio de 

Janeiro, pois é um hospital com elevado número de pacientes em tratamento em todas 

as etapas: diagnóstico, cirurgia, adjuvância e seguimento oncológico. A intenção deste 

projeto é produzir conteúdo que fomente a discussão acerca da percepção de 

identidade e possíveis estigmas das pacientes, assim como, colaborar na formação 

de outros profissionais de saúde envolvidos neste processo.  

 

Palavras-Chave: Câncer de mama, Sofrimento, Identidade, Tratamento, Oncologia  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

Breast cancer is a disease of great social and economic relevance because it is a high 

prevalence disease with extensive treatment and also because involves several stages 

within the multidisciplinary team’s work. From the diagnosis, the patients face feelings 

like anguish and suffering that can be brought on by both the disease and the 

treatment. Breast cancer therapy may involve mutilating surgical treatment and require 

chemotherapy with side effects on self-image modification, such as hair loss. This 

exploratory, transverse and qualitative study intends to discuss the trajectory of 

suffering from the changes in the perception of the identity of women submitted to 

treatment for breast cancer. To discuss the indirect and subjective consequences of 

the treatment of a disease filled with statistical numbers mainly related to the prognosis 

of the disease and its survival, becomes relevant within the National Institute of Cancer 

/ INCA, in Rio de Janeiro, since it is a hospital with a high number of patients 

undergoing treatment at all stages: diagnosis, surgery, adjuvant and cancer follow-up. 

The intention of this project is to produce content that fosters the discussion on the 

patient’s perception of identity and possible stigma as well as collaborating in the 

training of other health professionals involved in this process. 

 

Keywords: Breast Cancer, Suffering, Identity, Treatment, Oncology 
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1. INTRODUÇÃO 

O câncer de mama é o 2o tipo de tumor maligno mais frequente no mundo e o 

que mais mata entre as mulheres brasileiras (INCA, 2018). De acordo com o Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), são esperados para 2018 cinquenta e nove mil e 

setecentos novos casos no Brasil, o que representa, por exemplo, toda a população 

do município de Mariana, em Minas Gerais. Esse panorama revela a extrema 

importância da doença para a saúde pública devido ao seu curso e morbimortalidade 

associados. 

A trajetória da terapêutica do câncer de mama passa, na maioria das vezes, 

pela cirurgia e por algum tratamento adjuvante, seja a quimioterapia, radioterapia ou 

hormonioterapia. Tais tratamentos podem causar alterações físicas, como a perda 

cirúrgica do órgão – mastectomia – e efeitos colaterais comuns da quimioterapia – 

alopecia, edema facial e modificação no peso corporal. Essas mudanças são capazes 

de promover a quebra da identidade a partir das transformações na percepção de 

autoimagem (BAUMAN, 2005).  

Pelo fato de o prognóstico do câncer estar intimamente relacionado ao 

momento do diagnóstico, o tamanho, a extensão e a agressividade do tratamento irão 

variar de acordo com a precocidade ou atraso deste evento. Além disso, as 

características específicas de cada tumor se relacionam à maior ou menor urgência 

para a definição do tratamento (GOBBI, 2012). Quando se tratam de doenças com 

rápido avanço local, incluindo linfonodos regionais e órgãos à distância, a escolha da 

forma de tratamento precisa ser imediata. A relação entre a agressividade do 

tratamento e a queda da sobrevida é direta na medida em que a neoplasia avança.   

Em virtude da agressividade do tratamento, o câncer de mama envolve 

diferentes problemas para as mulheres. Um dos aspectos se relaciona à aceitação da 

autoimagem e ao enfrentamento do preconceito. Nesse campo, as mulheres em 

tratamento se defrontam com os efeitos colaterais da quimioterapia, sendo o mais 

impactante a alopecia, ou queda do cabelo (PEREIRA et al., 2006). A quimioterapia é 

uma etapa do tratamento onde drogas, muitas vezes tóxicas ao tumor e à paciente, 

são infundidas por via venosa ou ingeridas, objetivando interromper o ciclo de divisão 

das células com DNA alterado e a síntese de proteínas sem função. Como não há 

uma seletividade das drogas apenas para as células doentes, sistemas previamente 

hígidos também receberão tratamento, acarretando alterações de suas funções e, em 
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alguns casos, sofrimento.  

O tratamento do câncer de mama envolve diversos sinais e sintomas que se 

iniciam no diagnóstico tardio da doença e avançam junto ao tratamento, tendendo a 

ser mais violento do que a própria doença em seus estágios iniciais. As modificações 

físicas promovidas, principalmente pela terapêutica loco-cirúrgica e pela terapia 

sistêmica – em especial a perda de peso e dos cabelos – tornam mulheres 

semelhantes entre si e diferentes das outras. Esse processo, ao produzir percepções 

de diferença entre mulheres sadias e doentes, gera sofrimento e atitudes de 

diferenciação ou exclusão, o que chamarei de estigma, apoiado nos textos de 

Goffman (1988).   

De forma redutora, a mama pode ser vista como um órgão meramente voltado 

para a alimentação do recém-nascido, um símbolo da feminilidade ou até mesmo uma 

espécie de símbolo de protesto contra atos machistas, em sociedades pouco afeitas 

aos direitos das mulheres. No entanto, para além da sua função na amamentação, a 

mama possui uma importância social e individual para homens e mulheres por estar 

relacionada ao conceito de beleza, sexualidade e a percepção de bem-estar. Ou seja, 

o entendimento deste órgão integra o físico, o político e o emocional indo além das 

estruturas que o compõem. 

Historicamente, a partir das arbitrárias atribuições de gênero impingidas às 

mulheres, a mama deixou de ser algo natural no processo reprodutivo para se tornar 

um órgão velado e cercado por tabus. Evidenciá-las, expô-las ou até mesmo suprimi-

las se tornou algo que ultrapassa o facultativo e se caracteriza como uma negociação 

social relacionada ao corpo de cada mulher. Protestos feministas onde as mamas são 

publicamente expostas, busca de benefícios que levam as pacientes a exporem suas 

cicatrizes e o pertencimento à contextos conservadores que determinam a ocultação 

da mama, até em situações de amamentação da cria, exemplificam os dilemas do 

mundo feminino relacionados a esse órgão. 

Por outro lado, a visão estereotipada da feminilidade, difundida pela cultura de 

massa, faz com que a sociedade espere que as mulheres tenham mamas belas e 

cabelos longos (JESUS; LOPES: 2003). Além disso, a mama é associada a atos 

prazerosos e não combina com a ideia de ser objeto de intervenções médicas, 

dolorosas e muitas vezes mutiladoras (SCORSOLINI-COMIN et al., 2009). Como a 

mama é tratada como algo relacionado ao simbolismo do prazer, não se espera que 

cicatrizes e deformidades estéticas atrapalhem o seu desempenho. Esse constructo 
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social repleto de expectativas sexuais, fisiológicas e políticas está na base dos 

transtornos que atingem diretamente a identidade das mulheres em tratamento de 

câncer de mama (AURELIANO, 2009).   

O tratamento do câncer de mama, ao impingir às mulheres a perda de algumas 

características físicas que as fazem se reconhecer como femininas (mama, unha, 

cabelo, sobrancelhas e cílios) é, por si, prejudicial à saúde psíquica das mulheres. 

Além disso, nesse processo, as pacientes são invadidas por constrangimentos 

sociais. Frases populares como “para que serve a mama e o cabelo se é a vida que 

está em jogo”, “você é mais que seu cabelo”, “você é uma mulher guerreira”, “ninguém 

carrega uma cruz mais pesada do que pode suportar”, exemplificam esses 

constrangimentos e revelam, na verdade, o nível de opressão desse contexto 

(AURELIANO, 2009). A possibilidade da paciente se sentir feia, envergonhada e 

excluída por seus pares devido aos estigmas físicos da doença pode fazer com que 

ela seja obrigada a lidar com essa espécie de status quo da portadora de câncer. 

Nesse contexto, se a mulher não se mostra como uma guerreira, em seus sentimentos 

e atitudes, é vista como alguém que está entregue a doença e morrerá, aspecto 

socialmente perverso e distante da realidade do contexto médico e biológico. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Como médico mastologista e funcionário público pertencente aos quadros do 

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, observo na prática diária 

a ocorrência de grande angústia das pacientes que serão submetidas ao tratamento 

de câncer de mama. Tal processo gera sofrimento e diferentes expectativas, 

precisando ser mais profundamente estudado para melhoria na integralidade do 

atendimento oncológico. 

Além disso, este trabalho se torna um desafio pessoal dentro de uma instituição 

com elevados números de cirurgias e pacientes matriculados, pois o grande número 

de tratamentos, naturalmente, leva à uma mecanização do cuidado pautado em 

necessários protocolos utilizados com objetivo de diminuição dos erros de fluxo 

interno. Dessa forma, diariamente mulheres não encontram, aparentemente, o espaço 

necessário para discutir as consequências indiretas e subjetivas do tratamento, que é 
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biologicamente agressivo e que apresenta impactos na qualidade de vida, 

consequências estas tão importante quanto as físicas. 

Nesse sentido, humanizar o cuidado médico dentro da equipe multidisciplinar 

pode contribuir para otimizar as relações dos muitos profissionais dentro do mesmo 

cenário de cuidado, solidificando a integralidade do atendimento. 

 

3. QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Como as perdas corporais decorrentes do câncer de mama e seu tratamento 

atingem a identidade das mulheres submetidas a tratamentos agressivos para a 

doença? 

 

4. OBJETIVOS 

  

4.1. Objetivo Geral 

• Discutir os efeitos das alterações corporais que afetam as mulheres submetidas 

a tratamentos de câncer de mama a partir dos conceitos de identidade e 

estigma. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar os principais aspectos que essas mulheres apontam como estigmas 

relacionados à doença. 

• Identificar como a mulher em tratamento vivencia as percepções sociais 

relacionadas às modificações corporais derivadas do tratamento. 

• Relacionar os fenômenos físicos vividos no adoecimento às questões relativas 

a alteridade. 
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5. PROCEDIMENTOS E MÉTODOS 

 

5.1. Desenho do Estudo 

 

Este estudo se caracteriza por um trabalho transversal e de abordagem 

qualitativa, através de entrevistas feitas em profundidade realizadas com mulheres em 

tratamento de câncer de mama sobre as suas experiências com as modificações da 

autoimagem, que inclui a queda de cabelo e a perda da mama como principais eventos 

e as repercussões em suas identidades e possíveis estigmas. 

Descrever como as participantes do estudo vivenciaram o enfrentamento do 

câncer de mama em suas diversas etapas dialoga diretamente com o que o ser 

humano entende pelo seu lugar no mundo e as ações que ele realiza. A experiência 

de viver integra o que o sujeito compreende sobre si e o seu significado no ensejo que 

ocupa (HEIDEGGER, 1998 apud MINAYO, 2012). 

 

A “experiência” se traduz na linguagem e vem acrescida das reflexões 
pessoais. Mas, a linguagem não traz a experiência pura, pois vem organizada 
pelo sujeito por meio da reflexão e da interpretação num movimento em que 
o narrado e o vivido por si estão entranhados na e pela cultura, precedendo 

à narrativa e ao narrador (MINAYO, 2012). 
 

A capacidade de compreender é colocar-se no lugar do outro, ser empático. 

Como seres humanos, somos capazes de exercitar essa compreensão. É preciso 

levar em conta a singularidade do indivíduo, porque sua subjetividade é uma 

manifestação do viver total. Além disso, é necessário compreender que a experiência 

e a vivência de uma pessoa ocorrem contextualizados na história coletiva e é 

modificado pela cultura do grupo em que ela se insere. Todo entendimento é parcial 

e inacabado, tanto a do entrevistado, que tem uma compreensão contingente e 

incompleta de sua vida e de seu mundo, quanto a do pesquisador, pois também é 

limitado no que compreende e interpreta (MINAYO apud GADAMER, 1999). 

A pesquisa qualitativa é uma abordagem norteadora que posiciona o 

observador no mundo por meio de um conjunto de práticas interpretativas e de 

materiais que torna uma realidade mais visível, fazendo dela uma série de 

representações e que não pode ser apresentada por meio de dados quantitativos. Por 
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isso, envolve uma postura interpretativa e naturalista, tentando entender ou interpretar 

os fenômenos em termos dos sentidos que um grupo de pessoas lhe atribui (MINAYO, 

2008). Com esse método, o pesquisador estuda elementos em seus ambientes 

naturais, tentando dar sentido e interpretando fenômenos nos significados que as 

pessoas adjudicaram a eles. Esse enfoque permitiu que sujeitos, pesquisadores e 

práticas metodológicas sejam situados em tempo e espaço determinados, resultando 

em diversos recortes, visões e interpretações do fenômeno investigado (DENZIN; 

LINCOLN, 2000 apud JUNQUEIRA, 2013).  

Segundo Haguette (1992), a metodologia qualitativa difere da quantitativa 

quando evidencia as especificidades das origens e razões de um fenômeno. Em seu 

texto, define entrevista como “um processo de interação social entre duas pessoas na 

qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte 

de outro, o entrevistado”. Nesse sentido, Weiss (1991) complementa a descrição 

dessa metodologia dizendo que a metodologia qualitativa é capaz de promover 

descrições mais detalhadas das experiências vividas pelos entrevistados permitindo 

que haja integração de múltiplas perspectivas e, assim, ocorra a descrição dos 

eventos e como eles são entendidos a fim de que se conecte a subjetividade às 

variáveis e hipóteses de pesquisa.  

Embora Flick (2009) descreva que a metodologia qualitativa permita trabalhar 

com dados verbais oriundos da entrevista e dados visuais que são colhidos pela 

observação, este estudo utilizou principalmente os recursos verbais através da análise 

de conteúdo dos dados obtidos. 

  

5.2. Cenário do estudo 

 

O local escolhido para a realização da pesquisa foi o INCA/HC3 Ex-Luiza 

Gomes de Lemos e ex-Pioneiras Sociais, localizado na rua Visconde de Santa Izabel, 

número 274, bairro de Vila Isabel, Rio de Janeiro. Esta unidade do INCA pertence ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo atendimento ambulatorial e internação 

clínica e cirúrgica para tratamento de câncer de mama e suas complicações. A 

estrutura do hospital ocupa 10.500 m² de área construída e o prédio para internações 

possui nove andares, 52 leitos, quatro salas de cirurgia, centro radiológico e 

radioterapia, laboratório e farmácia.  
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A escolha da instituição se deu por representar uma unidade de referência de 

tratamento de câncer de mama e por ser uma instituição de produção acadêmica e 

formação de novos profissionais. Portanto, a inserção no campo de estudo ocorreu 

pelo pesquisador-principal, seguido da identificação das mulheres que terminaram o 

tratamento de quimioterapia e mastectomia, selecionando os prontuários para 

observar a data de retorno na unidade de tratamento e convidá-las a participar do 

estudo. A entrada em campo também foi facilitada por meio da equipe do ambulatório 

que assiste às pacientes.  

Em seguida, depois de identificar a presença das pacientes na instituição, 

foram explicadas a natureza do estudo e o tema de investigação, todas as abordadas 

autorizaram a participação no estudo. O período de coleta dos dados (as entrevistas) 

ocorreu nos meses de abril e maio de 2018, que se deu após a aplicação e a análise 

de uma entrevista-piloto, seguida de pequenos ajustes. O material foi audiografado, 

um diário de campo foi elaborado e depois transcritos imediatamente após a 

realização de cada entrevista para ser submetido ao tratamento. 

O fato das entrevistas terem sido realizadas no ambulatório do INCA/HC3 no 

momento em que aguardavam ou saíam de uma consulta de seguimento do 

tratamento das mesmas limitou em alguma forma a liberdade de expressão das 

entrevistadas, já que as que ainda não haviam sido chamadas para a consulta 

estavam atentas a isso para não perderem a vez na agenda oficial e algumas que já 

haviam sido liberadas estavam preocupadas com o transporte intermunicipal para 

suas residências. 

  

5.3. Compromisso ético 

  

O projeto foi encaminhado aos gestores do INCA – Unidade III, no mesmo 

período que o projeto foi submetido ao Comitê de Ética pela plataforma Brasil. O 

projeto foi aprovado sob os pareceres número CEP-INCA de número 2.556.982 – 

instituição coparticipante – e de número 2.633.283 – instituição proponente, sendo a 

pesquisa com o tema “Sofrimento, estigma e perda de identidade: a trajetória de 

mulheres em tratamento do câncer de mama”. 

Em cumprimento da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, a 

pesquisa só foi desenvolvida após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. Com 
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base nessa resolução, todos os sujeitos da pesquisa foram esclarecidos quanto aos 

objetivos do estudo, o porquê de terem sido selecionados, os detalhes dos 

procedimentos a serem realizados e a forma como seria realizada. Também foram 

esclarecidos quanto aos riscos, aos benefícios, à confidencialidade, à voluntariedade 

da participação e a não remuneração monetária ou custo para participação. Foi 

orientado que não sofreria implicação alguma, caso a paciente não desejasse 

participar ou manifestasse intenção de desistir antes ou depois de ter concordado.  

Foram envolvidos na pesquisa apenas os usuários que concordaram com o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que foi lido e esclarecido pelo 

pesquisador, compreendido, aceito e assinado pelo sujeito de pesquisa, assim como 

foi assinado pelo profissional envolvido. O TCLE foi emitido em duas vias, ficando uma 

via com o participante da pesquisa e a outra via com o pesquisador. 

Todas as entrevistas iniciaram com uma pequena apresentação do projeto de 

pesquisa e a aplicação do termo de consentimento informado. Nessa etapa algumas 

pacientes se mantiveram atentas ao fato de terem autorizado a gravação dos 

depoimentos para posterior transcrição, uma temeu pelo fato de ter feito reclamações 

na ouvidoria da instituição e que o pesquisador usasse o material contra ela. Sanadas 

essas questões de que não se tratava de uma entrevista institucional e sim de uma 

pesquisa vinculada ao mestrado, todas cooperaram sem restrições à gravação. 

  

5.4. Participantes do Estudo 

 

As participantes do estudo são mulheres com diagnóstico prévio de câncer de 

mama e que foram tratadas com quimioterapia neoadjuvante e posteriormente 

submetidas a mastectomia.  

Por se tratar de um estudo pautado pela abordagem qualitativa não se definiu 

previamente a amostra, porém com 15 participantes entrevistadas encontramos a 

saturação teórica.  

[...] numa busca qualitativa, preocupamo-nos menos com a generalização e 
mais com o aprofundamento e abrangência da compreensão de um grupo 
social. Podemos considerar que uma amostra ideal é aquela capaz de refletir 
a totalidade nas suas múltiplas dimensões (MINAYO, 2008, p.102).  
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A pesquisa na esfera do sujeito é um dos espaços privilegiados de 

comunicação da subjetividade do participante, que terá um valor essencial para os 

processos de produção de sentido dos sujeitos pesquisados nos diferentes momentos 

de sua participação neste processo. A pessoa que aceita participar de uma pesquisa 

não a faz por pressão externa, mas por causa de uma necessidade pessoal que se 

desenvolve no próprio espaço da pesquisa, seguindo seu curso, por meio dos 

diferentes sistemas de relação constituídos neste processo. A pessoa participante 

consegue o nível necessário de implicações para expressar-se em sua riqueza e 

complexidade se inserido em espaços que lhe afetem por meio da produção de 

sentidos subjetivos (REY, 2010). 

Para a realização da entrevista foram selecionadas mulheres acima de 18 anos 

e com menos de 70 anos, que estejam com diagnóstico confirmado de neoplasia 

maligna de uma das mamas, direita ou esquerda, através de biópsia com laudo 

histopatológico confirmatório e que já tenha sido submetida à cirurgia de tratamento 

através da mastectomia sem reconstrução imediata por prótese ou expansor e que 

esteja em tratamento com quimioterapia adjuvante.  

Foram excluídas mulheres que não tinham diagnóstico confirmado de neoplasia 

maligna de mama, que tenham sido submetidas à cirurgia conservadora da mama ou 

mesmo cirurgias poupadoras de pele para reconstrução imediata com prótese ou 

expansor. Além disso, foram excluídas as pacientes que apresentaram problemas 

cognitivos que as incapacitem em responder a entrevista com profundidade ou que 

recusem o registro que será feito através de gravadores para posterior análise. 

  

5.5. Coleta de Dados 

 

A entrevista geralmente é a estratégia mais utilizada no processo de trabalho 

de campo. Ela se compreende em um diálogo a dois (ou entre vários interlocutores no 

caso de grupo focais), realizada por iniciativa do entrevistador, destinada a construir 

informações pertinentes para um objeto de pesquisa junto à abordagem de temas 

pertinentes ao objetivo do estudo (MINAYO, 2008).  

O trabalho de campo ocorreu após o estudo com teoria e hipóteses, porém 

aberto para modificações, pois foi preciso imergir na realidade empírica em busca de 

informações previstas ou não previstas no roteiro primeiramente elaborado.  
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Neste estudo, optamos pela entrevista aberta utilizando um instrumento 

(roteiro) semiestruturado e construção de um diário de campo. O roteiro visava 

apreender o ponto de vista dos participantes previstos nos objetivos da pesquisa, 

sendo um facilitador de abertura, ampliação e aprofundamento da comunicação sobre 

o objeto de estudo em questão (MINAYO, 2008).  

Na entrevista em profundidade, alguns recursos podem ser explorados pelo 

pesquisador durante o encontro: neutralidade durante a animação e a elaboração 

(observações, ruídos e gestos por parte do entrevistador) para que o participante 

prossiga no assunto, conformando o entendimento da fala e recapitulação (uma 

elaboração retrospectiva em busca de um novo conteúdo pelo entrevistado) 

(MINAYO, 2008).  

Para mantermos o sigilo e a confidencialidade que são direitos dos 

participantes da pesquisa, as informações dos participantes foram anonimizadas por 

meio de um código GUENo (grupo único, entrevistado e a numeração do entrevistado) 

logo no momento da obtenção da entrevista e antes de qualquer divulgação das 

informações dos participantes.  

As entrevistas foram realizadas em salas reservadas e sem interrupções no 

setor de atendimento ambulatorial da unidade III do Instituto Nacional do Câncer. Foi 

apresentado o objetivo da pesquisa e termo de consentimento livre e esclarecido. A 

entrevista teve gravação de áudio autorizada para posterior transcrição e análise de 

conteúdo. 

   

5.6. Análise dos Dados 

 

A análise dos dados tomou por base a técnica de análise de conteúdo. Assim, 

a análise qualitativa pretendia estudar a “quebra de identidade” das pacientes que 

observaram suas modificações corporais pela terapêutica do tratamento do câncer de 

mama e como isso se desenvolveu na medida do avanço do processo em relação a 

si e a sociedade em que estão inseridas.  

O conjunto de opiniões e representações sobre o objeto de estudo em 

investigação se relacionam à exploração e às técnicas utilizadas, sem deixar de 

considerar a diversidade de opiniões dentro do mesmo contexto social. A análise de 
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conteúdo foi sistematizada por Bardin (2009) e constitui de um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações visando obter de forma sistemática a descrição do 

conteúdo das mensagens para permitir a inferência de conhecimentos relativo às 

condições de produção e recepção destas mensagens.  

Segundo Oliveira (2008), os procedimentos da análise de conteúdo podem 

variar em função dos objetivos da pesquisa, no entanto as regras são necessárias 

para que se alcance a finalidade proposta e tenha valor científico, diferenciando das 

análises intuitivas. A análise de conteúdo permite acesso a diversos dados ou não no 

texto, podem implicar o contexto político, a moralidade da época, as representações 

sociais e o inconsciente coletivo de determinado tema.  

Para Minayo (2008) a análise de conteúdo permite relacionar estruturas 

semânticas com estruturas sociológicas dos enunciados. Articula a superfície dos 

textos descrita e analisada com os fatores que determinam suas características, 

sendo variáveis psicossociais e de contexto cultural.  

Utilizar os dados brutos de uma entrevista qualitativa demanda técnica para 

sistematizar e categorizar esse material para que a avaliação seja possível e que 

traduza os fenômenos que estão sendo investigados.  

O processo da análise de conteúdo descrito por Dias Junior, Costa e Lacerda 

(2006) embasando-se em Krippendorff (1990), mostram que a “análise de conteúdo é 

uma técnica de pesquisa utilizada para fazer inferências válidas e reaplicáveis de 

dados, dentro de seus contextos”. A técnica foi dividida em três etapas distintas: pré-

análise: fase em que se organiza e sistematiza as ideias, quando são escolhidos os 

objetivos do trabalho, os documentos que serão analisados e são elaborados os 

indicadores que serão utilizados. Capelle, Melo e Gonçalves (2003) apontam que esta 

fase pode ser subdividida em:  

• Leitura flutuante, fase em que há um contato exaustivo com o material de 

análise;  

• Constituição do Corpus, onde o material é organizado para atender a critérios 

de exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência; 

• Formulação de hipóteses e objetivos, ou de pressupostos iniciais flexíveis que 

permitam a emergência de hipóteses a partir de procedimentos exploratórios; 

• Referenciação dos índices e elaboração dos indicadores a serem adotados na 

análise; 
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• Preparação do material com ou sem edição;  

Posteriormente a análise entramos na fase da exploração do material, etapa 

em que o texto bruto será codificado. Segundo Capelle, Melo e Gonçalves (2003), a 

codificação envolve recorte, contagem, classificação, desconto ou enumeração em 

função das regras que foram previamente formuladas.  

A terceira e última etapa é o tratamento dos resultados obtidos e interpretação 

que para Silva e Fossá (2015, p. 4), “consiste em captar os conteúdos manifestos e 

latentes contidos em todo o material coletado (entrevistas, documentos e observação), 

permitindo que ocorra as interpretações do material coletado seguindo os 

pressupostos teóricos”.  

Os resultados serão apresentados em forma de descrições cursivas, 

acompanhadas de exemplificação de unidades de registro significativas para as 

categorias. As frases transcritas das entrevistas serão apresentadas em itálico e entre 

aspas, e a identificação de quem as falou entre parênteses, juntamente com as 

informações do diário de campo  

Para a discussão dos resultados e retorno ao objeto de estudo, as categorias 

representam a reconstrução do discurso a partir de uma lógica impressa pelo 

pesquisador, portanto expressam uma intencionalidade de representar o objeto de 

estudo, a partir de um olhar teórico específico (OLIVEIRA, 2008).  

  



20 
 

 

6. QUADRO TEÓRICO 

 

6.1. Corpo e Medicalização 

 

Mauss (2003), ao definir o corpo como o “primeiro instrumento do homem”, 

discute a disciplinarização e normatização dos corpos pela ótica de Foucault. No 

entender deste último autor (1987), a partir do século XVIII se desenvolve um processo 

de disciplinarização que teve como objetivo e resultante a constituição de corpos 

dóceis, adestrados e modelados para as novas sociedades capitalistas em ascensão. 

Os principais exemplos desse adestramento encontravam-se na disciplina dos 

exércitos, prisões e escolas, numa ação que extrapolava os muros institucionais, 

formando um modelo de corpos úteis à sociedade.  

Como base para o conceito de disciplina, Foucault (1987) trabalhou com a 

noção de poder disciplinar. Um tipo de poder que se diferenciava das ações verticais, 

uma vez que emanavam somente do soberano endereçadas a seus súditos, poder 

soberano. O poder disciplinar é constituído por uma rede social erigida em saberes, 

práticas e discursos que normalizam os mecanismos disciplinares a partir das 

relações. 

Para discutir esse sistema de disciplinarização dos corpos e sua relação com o 

poder tornou-se necessário refletir sobre as técnicas disciplinares, vigilância e 

punição, que em busca do corpo útil e da alma dócil, conseguiu regular e gerir a 

multiplicidade dos homens. No âmbito desta dissertação, o biopoder, tecnologia que 

regula a vida da população a partir dos interesses do Estado, formatou os processos 

vitais e incidiu sobre o ser humano como espécie. O biopoder como desdobramento 

do dispositivo da sexualidade foi responsável pelo controle de macroacontecimentos 

históricos como a taxa de natalidade, morbidade e fluxos migratórios, pois foi capaz 

de regular e administrar a vida do corpo social (CANDIOTTO, 2011).  

Segundo Foucault (1987), coube aos médicos determinar conceitos de certo e 

errado em saúde e propagar a disciplinarização dos corpos. Matos (2003), também 

observou que os médicos viam a mulher como produto de seu sistema reprodutivo, 

sendo o aparelho reprodutor o que determinaria a conduta delas desde a puberdade 

até a menopausa, tal como o comportamento emocional e moral. Isso geraria um ser 
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incapaz de raciocínios longos e atividade intelectual como um todo, o que as levaria 

apenas a função de procriadoras e cuidadoras de filhos.  

Nesse contexto, a mulher é ensinada que seu corpo deve ser sexual, sensual 

e reprodutivo a partir desses dispositivos. Nada pode atrapalhar esses processos 

relacionados a seu corpo, sob o risco de exclusão social causados pelos estigmas. 

Uma mulher em tratamento de câncer de mama pode passar por uma ou mais 

situações em que sua compreensão de identidade pode ser afetada, dependendo do 

momento do seu diagnóstico. Entre as principais fontes de estigmas para quem está 

em tratamento estão a mastectomia (remoção completa da mama) e a alopecia 

(queda do cabelo), decorrentes da quimioterapia. Ter parte do seu corpo removido e 

observar a modificação da autoimagem – seja ela reservada ao que está escondido 

pelas roupas ou exposta publicamente e compulsoriamente – pode gerar transtornos 

que se relacionam diretamente à identidade. O sofrimento de mulheres causado pelos 

danos do tratamento oncológico se relaciona à disciplinarização demandada pelo 

biopoder.  

Nesse trabalho utilizaremos as contribuições de Foucault, e outros autores de 

seu campo de análise, para pensar como o processo de estigma e exclusão 

direcionados às mulheres, em virtude do adoecimento, pode provocar uma quebra da 

sua identidade a partir das modificações corporais promovidas pelo tratamento do 

câncer de mama, seja pela mutilação da mastectomia ou pela queda de cabelo como 

consequência da quimioterapia. 

  

6.2. Questões de gênero no tratamento do câncer de mama 

 

Mulheres em tratamento de câncer de mama são obrigadas a travarem novas 

relações com o próprio corpo, visto suas relações simbólicas com a noção de feminino 

estarem extremamente ameaçadas. Mauss (2003) afirma que “o corpo é o primeiro e 

mais natural instrumento do homem”. Dessa forma, toda a carga simbólica do corpo 

veio acompanhada ao longo da história ocidental de uma espécie de “adestramento”, 

relacionado a medicalização, estereótipos e controle, principalmente sobre o corpo 

feminino. Foucault (2005) descreve o conceito de corpo dócil, preso em paredes que 

lhe impõem obrigações e proibições embora haja resistência aos discursos 

normatizadores. Na história da medicina houve não só a disciplinarização do corpo 
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através da prescrição, mas também pela ditadura de comportamentos de vida e 

formas gerais de sexualidade.  

O conceito de dispositivo de sexualidade é útil para a compreensão dos 

processos de disciplinarização corporal e da sexualidade. Ele engloba o que é dito e 

não dito. Em seu texto, Foucault (2005) detalha o conjunto heterogêneo de elementos 

que nele se encerram: discursos, instituições, leis, enunciados científicos e 

proposições morais e filosóficas. Esses aspectos recriam a cada período histórico 

novas percepções e práticas relacionadas da sexualidade, agora vista como uma 

faceta do humano construída socialmente. Para Foucault (2005), no mundo moderno, 

medicalizado, a sexualidade tornou-se um fenômeno que necessita análise e correção 

médica a partir da criação de uma verdade científica sobre sexo. O sexo e o desejo 

estariam inscritos no dispositivo e são frutos da própria construção social.  

No que tange aos papeis de gênero, o discurso médico colocou a mulher como 

um ser primordialmente natural e orgânico em oposição ao homem. Martin (2006) 

demonstra a fragmentação do corpo feminino pela medicina e cita como exemplo 

categórico o exame ginecológico, onde a mulher fica na posição de litotomia 

(semelhante a posição do parto) e um pano sobre suas pernas, de forma que a 

paciente não veja a manipulação genital do médico. Tal exemplo revela o quanto seria 

negativo para médico e paciente lidarem com o exame sem o campo de separação 

visual.  

Uma mulher que foi criada socialmente para procriar, amamentar e cuidar dos 

filhos através de um corpo disciplinarizado e fragmentado pela medicina terá grande 

constrangimento diante da perda de uma mama doente e da exposição do seu corpo, 

que representa parte da sua função social. Falar dos problemas, sensações e da 

intensidade dos efeitos causados pelo tratamento do câncer de mama caracteriza a 

experiência do corpo e da doença. O impacto trazido pelo tratamento cirúrgico e 

posteriormente pela quimioterapia leva a necessidade de reelaboração da identidade 

social da mulher e a criação de ressignificantes que devem ser explorados pelo 

profissional de saúde e por quem está vivendo o processo.  

O tratamento cirúrgico do câncer de mama, principalmente a mastectomia, é 

peculiar por ser uma característica do tratamento que pode ser negociado com a 

paciente, já que a cicatriz pode ficar escondida sob a roupa. Decidir divulgar ou não 

socialmente a ausência da mama sempre é negociável, pois a mesma informação que 

é temida por gerar insegurança e preconceito quanto a feminilidade legitima uma série 
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de direitos estabelecidos constitucionalmente como isenção de impostos, passes em 

transporte público, desconto na compra de carros automáticos, entre outros. A 

quimioterapia, por sua vez, revela sinais clássicos que dificilmente são omitidos aos 

olhos da sociedade. A partir desse ponto, a necessidade de novos significantes entra 

em cena. A modificação da autoimagem com a chegada dos possíveis estigmas pode 

atuar negativamente sobre a identidade real, já afastada da identidade virtual. Não é 

incomum ouvir as pacientes proferirem obviedades como “sou mais que um peito” ou 

“sou a mesma mulher de antes” (AURELIANO, 2009), evidenciando uma alteridade 

completamente transformada a partir da informação que as diferencia das 

supostamente sadias, ou socialmente sadias. 

  

6.3. Sob o efeito de intervenções e estigmas 

 

Segundo Goffman (1988), o estigma se caracteriza em relação a um padrão 

estabelecido socialmente para enquadrar os membros de um determinado grupo, sob 

algum aspecto. Tal padrão cria uma identidade social que possibilita o 

estabelecimento de relações com os outros. O que está fora desse padrão é o objeto 

do estigma (p. 37).  

O estigma pode ser uma marca corporal que desqualifica o indivíduo 

socialmente. No passado, estigmas físicos diferenciavam escravos e outros indivíduos 

vistos como inferiores ou diferentes. A partir do aumento da medicalização da 

sociedade, sequelas físicas e outros sinais passaram a caracterizar esse tipo de 

demarcação social. Atualmente, o estigma traduz algo que aparenta ameaçar a 

sociedade por representar exatamente algo ruim, gerando exclusão do indivíduo 

estigmatizado. 

O estigma é um atributo que causa descrédito na vida do indivíduo chegando 

a, em alguns casos, ser denominado por “defeito”, “falha” ou “desvantagem” em 

relação ao outro. Essas atribuições, visivelmente cruéis, se devem ao estigmatizado 

possuir atributos incomuns e pelo fato de a sociedade não ter aprendido a lidar com o 

que lhe parece diferente (GOFFMAN, 1988, p. 36). Goffman (1988) descreve que, em 

alguns casos, “o marcado” é visto como alguém mau ou perigoso e desprovido de 

todas as suas potencialidades.  
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Não é incomum que mulheres que não estão inseridas no mercado formal de 

trabalho e protegidas pela CLT – leis trabalhistas – sejam dispensadas das suas 

atividades laborais meramente pelo julgamento de que estarão a partir do diagnóstico, 

incapacitadas de contribuir profissionalmente. Há também mulheres que são deixadas 

pelos maridos não no diagnóstico, mas durante o tratamento quando se encontram 

sem mama e/ou carecas. Alguns companheiros simplesmente as deixam sem 

qualquer justificativa embora outros claramente admitem que estão deixando o 

relacionamento por não suportarem ver sua companheira “neste estado” – o estado 

físico do estigma.  

A sociedade brasileira é conhecida mundialmente por cultuar o físico. A 

feminilidade representada na mulher de seios fartos, cabelos longos e cintura fina é 

muito comum. Hoje vivemos situações extremas do desejo não só por próteses de 

silicone, mas pela “epidemia” de extrações da gordura das bochechas – evidenciando 

um verdadeiro modismo que reforça o culto ao corpo. As mulheres socialmente 

reconhecidas como belas apresentam atributos semelhantes entre si e parecem ser 

padronizadas. Goffmam (1988) denomina esses atributos como identidade social real 

e isso pode categorizar os indivíduos na sociedade. Durante o tratamento do câncer 

de mama, a mulher mutilada e exposta a quimioterápicos, apresenta queda de cabelo 

e unhas, além de edema abdominal como efeito colateral das medicações. Esses 

modificadores da autoimagem podem sugerir estigmas do tratamento.  

Pelo medo de ter sua identidade virtual e real desfeita no convívio social por 

uma imagem deteriorada, quando comparada com o modelo que a sociedade impôs, 

mulheres estigmatizadas pelo tratamento do câncer de mama buscam soluções 

temporárias como uso de perucas, unhas postiças e a reconstrução imediata ou tardia 

da mama. As mulheres desejam reestabelecer o que foi perdido pelo tratamento e 

minimizar os sintomas físicos causados por ele. É possível observar que as mulheres 

que não buscam esse recurso estão na sétima ou oitava década de vida e alegam não 

possuir mais atividade sexual ou laboral, não se importando com a social desvalia que 

estão sendo impostas. Outras pacientes, habitualmente mais jovens, lamentam 

mamas reconstruídas não serem sexualmente viáveis – já que não funcionam como 

órgão erógeno por não ter sensibilidade após a cirurgia – e nem fisiologicamente 

viáveis – por não servirem mais para a amamentação, já que as glândulas foram 

removidas pela doença. A reflexão sobre esses exemplos expõe o quanto há, não 
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apenas uma inconformidade pelo que se perdeu, mas o desejo de socialmente serem 

vistas como “normais”.  

O conceito de identidade virtual e real Goffman (1988) descreve que, quanto 

maior for a diferença entre essas duas identidades, quanto mais discrepantes elas 

forem, mais acentuado é o estigma do indivíduo, mais estigmatizante é a doença. O 

alargamento visual entre as identidades afeta diretamente a identidade social, 

colocando o mesmo em posição isolada do contexto social ou até de si mesmo, 

assumindo o papel do desacreditado. O caminho natural para a não aceitação. O 

indivíduo não aceito acaba por viver sem voz, espaço ou papéis sociais relevantes e 

não mais é o sujeito da ação. As principais modificações corporais que alagam as 

identidades real e virtual são a queda de cabelo e a mastectomia. O couro cabeludo 

exposto, além de afetar diretamente a feminilidade, reafirma uma aparência de difícil 

negociação podendo gerar sofrimento e exclusão social. 

Mulheres que preferem o uso da peruca em detrimento do lenço para disfarçar 

a ausência de cabelos podem ser um exemplo para a colocação de Goffman (1988) 

sobre a tentativa de se conservar a imagem deteriorada para manter a eficácia do 

simbólico no movimento de ocultar o que interessa – revelando a manutenção do 

sistema de controle social. Para o autor, atributos indesejados são considerados 

estigmas.  

Há uma dualidade simbólica, onde a informação pode determinar prestígio e 

honra, representada na mulher bem-sucedida socialmente pelos seus atributos 

físicos, que é contraposta justamente pelos estigmas propostos por Goffman (1988) – 

no caso desta dissertação, mutilação, alopécia e edema. A partir dessa divisão, os 

estigmas determinam a exclusão social. A paciente em tratamento excluída é marcada 

como desacreditada e quanto maior for o estigma, menor será a sua possibilidade de 

reverter suas relações interpessoais, já que a sociedade previamente delimitou sua 

capacidade de ação e a tornou inacessível por não atender ao padrão. 

Hoje, floresce algum otimismo em relação aos estigmas do câncer de mama, 

embora ainda muito tímidos, pelo movimento feminista, movimento negro e pelo 

incremento nas discussões sobre assédio e feminicídio. Além disso, campanhas como 

o “Outubro Rosa” auxiliam na divulgação e disseminação de informações qualificadas 

a respeito da prevenção do câncer de mama. Esses avanços podem estimular a 

autonomia da mulher, a diminuição do preconceito e a flexibilização do padrão de 

beleza e aceitação, suavizando a percepção de estigma, diminuindo exclusão. 
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6.4. Considerações sobre identidade 

 

A necessidade de uma identidade se relaciona ao desejo de segurança. O 

conjunto de parâmetros que inicialmente aproximam pessoas é o que reforça esse 

conceito ao apoiar-se em valores, nacionalidade, identificações e convergências. 

Ciampa (1987) descreve identidade como o encontro da história da pessoa com seus 

projetos dentro do seu histórico social, revelando um dinamismo que se aproxima de 

um personagem. A padronização imposta pela cultura é uma grande força na 

construção identitária. O autor relata que as diferentes maneiras de estruturar 

personagens resultam em diferentes modos de produção da identidade. Isso ocasiona 

a conjugação da igualdade e diferença na formação da identidade. A mulher em 

tratamento de câncer de mama pode ser capaz de propor uma personalidade 

inesperada diante das notícias que geram sofrimento e temor de exclusão social. 

A percepção de identidade foi modificada ao longo da história e, no último 

século, avançou com maior velocidade após a disseminação da internet. O filósofo 

polonês Zygmunt Bauman, no livro “Identidade”, resume a mesma palavra como um 

sinônimo de “pertencer”. O melhor exemplo para isso é visto na nacionalidade que, ao 

nascer, já insere indivíduos coesos por essa sensação de pertencimento (BAUMAN, 

2005).  

Diferente da definição de que o pertencimento traduz a solidez, a identidade 

está em constante transformação. Estar em contato com terceiros e com as escolhas 

pessoais do indivíduo, pela promoção da liberdade de escolha, desfaz a antiga relação 

com o pertencimento. Um bom exemplo dessa transitoriedade é expressada pelo 

comportamento virtual, onde o indivíduo assume novas identidades ou reforça a sua 

pela facilidade que a rede oferece.  

Dubar (1997) corrobora a discussão de identidade quando a concebe como 

resultado do processo de socialização. A socialização se concretiza nas relações 

humanas nas quais os sujeitos se inserem. Dessa forma, a identidade não vive sem o 

encontro com o outro – “reconhecer-se no olhar do outro”. Porém, essa relação é 

problemática já que não se pode viver a experiência do outro, o que o autor chama de 

socialização. As modificações corporais do tratamento do câncer de mama podem 

exemplificar o processo de socialização no momento em que a mulher acometida lida 

com seus pares saudáveis e seus pares em tratamento, como em grupos de apoio. 
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Os grupos promovem ações de convivência e trocas de informações garantindo algum 

suporte, na medida em que há um reconhecimento na trajetória do semelhante. 

Zygmunt Bauman (2005) define as forças da globalização por aparentes 

aleatórias transformações e deslocamentos. O autor descreve que essas forças são 

capazes de transformar as identidades dentro de um mundo repleto de influências, 

sejam digitais ou pessoais, associadas ao dinamismo das informações e tendências 

de valores e comportamentos, tornando-as, em um extremo, irreconhecíveis. Esse 

desejo vai de encontro com a necessidade de viver na sensação de uma segurança 

duradoura. A internet e a velocidade de comunicação mostram que, entre mulheres 

com câncer de mama, existe um caminho dicotômico. Ao mesmo tempo que elas 

podem encontrar apoio com outras que atravessam o mesmo tratamento, sofrem por 

ter a informação da sua patologia divulgada sem seu consentimento. Tal como no 

mundo virtual, as pacientes assumem identidades centradas nos pressupostos sociais 

de uma mulher que enfrenta o câncer – conceituando o efeito à alteridade no 

processo. Há uma sobreposição da identidade relacional sobre a biográfica proposta 

por Claude Dubar (1997).  

Stuart Hall (2006) descreve a “crise de identidade” quando o cenário construído 

pelas “identidades culturais”, que levam a sensação de pertencimento, são 

fragmentadas pelos contextos culturais, étnicos, raciais sexuais e localiza os 

indivíduos como sociais. Essas transformações modificam as identidades pessoais 

causando perda de sentido em si – ou descentração do sujeito. Um dos momentos de 

crise identitária das pacientes com câncer de mama é o da notícia da doença – pelo 

laudo da biópsia – onde a partir desta informação ela pressupõe todas as modificações 

às quais se submeterá para o controle da doença.   

No câncer de mama, a identidade feminina está modificada quando, ao perder 

uma mama, cabelos, sobrancelhas e unhas (estruturas extremamente relacionadas à 

feminilidade na nossa cultura) há uma necessidade de se adaptar a esta realidade do 

processo de adoecimento. Nesta dissertação, chamarei esse processo de quebra de 

identidade.  

Os conceitos relacionados à identidade e estigma são de grande utilidade para 

a análise do processo de sofrimento de mulheres em tratamento do câncer de mama. 

A quebra de identidade pode vir associada à força contrária da alteridade pois a 

mulher que tem suas formas físicas modificadas, em parte pela doença e em parte 

pelo tratamento, é invadida por frases do cotidiano social e religioso em que ela pode 
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se ver obrigada a mudar seu conceito de identidade invadida. Uma mulher em 

sofrimento ouve frases como “o que é perder uma mama em relação a sua vida”, “sua 

vida é mais que um peito”, “você é uma mulher guerreira” além de frases de conteúdo 

religioso muito aceitas socialmente como “não há cruz mais pesada do que se possa 

suportar” que a convidam a ser modificada. Nossa sociedade elegeu tais frases como 

algo estimulante para quem está vivendo o processo saúde-doença, porém há espaço 

para se discutir se esse fenômeno possa ir de encontro com o transitar de identidade 

proposto por Bauman (2005). 
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7. MULHER, CÂNCER DE MAMA, MEDICINA E SOCIEDADE 

 

7.1. Representações relacionadas a mama 

 

A mama é o órgão que, historicamente, determinou a vida ou morte da espécie 

humana, até o leite pasteurizado animal ser transformado em um alimento seguro ao 

final do século XIX. Historicamente, a mama foi vista como fonte de vida em diversas 

sociedades. Nossos antepassados pré-históricos adotavam símbolos femininos de 

seios enormes, como a escultura de Vênus de Grimaldi (23000 AC) para exprimir a 

descomunal importância desse órgão.  

As representações de mães com bebês surgiram nas sociedades arcaicas e, 

frequentemente, faziam referência ao ato de amamentar. Na Mitologia Grega, a 

criação da via láctea se relaciona à amamentação. No enredo dessa parábola, os 

deuses acreditavam que os mortais que se alimentassem no seio de Hera - a rainha 

das deusas – se tornariam imortais. Então, Zeus ordenou que seu filho Hércules assim 

fizesse, enquanto Hera dormia. Porém, Hera ao despertar percebeu que quem se 

alimentava não era seu filho e, com tamanha indignação, retirou seu seio com tanta 

força que o leite jorrou para o céu, dando origem a via láctea (YALOM, 1998, p. 32). 

De forma semelhante, na religião Cristã, os seios têm grande valor simbólico. 

Por exemplo, algumas imagens de Nossa Senhora aparecem com as mamas 

amparadas pelos braços num gesto sugestivo de “oferta do seio”. Já na Europa 

renascentista, num contexto de maior liberdade de pensamento, ocorre uso maior da 

erotização do seio. Através das obras de arte e poesias oriundas principalmente da 

Itália e França, o corpo divino abriu espaço para os prazeres físicos, estendendo essa 

tendência por todo o continente.  Independente de classe social, as mulheres 

passaram a expor os seios. As cortesãs famosas serviram de modelo e tornaram-se 

símbolo de beleza renascentista para a arte (idem). 

Atualmente, é possível observar a exposição das mamas com significações 

diferenciadas. A mama “exposta” nos movimentos feministas, nos protestos contra o 

machismo e nos atos políticos revelam uma função que não é sexual e nem a de 

alimentação. A revelação das mamas nesse contexto simboliza um desejo de respeito 

a figura feminina e de equidade de gênero. Um exemplo de grande notoriedade, visto 
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nas redes sociais e nos jornais foi o mundialmente conhecido “Free The Nipple” 

(traduzido para o português como “Liberte os Mamilos”), ocorrido em 2011, quando 

diversas ativistas foram às ruas protestar pela igualdade de gênero com as mamas 

expostas. No Brasil, em diversos protestos recentes, em especial na anual “Marcha 

das Vadias”, e em ações pela liberdade de aleitamento em locais públicos, diversas 

mulheres também se apresentam com os seios à mostra em sinal de protesto 

No carnaval, festa popular de diferentes tradições culturais e políticas, as 

mamas tendem a ser reveladas tanto de forma erótica, pela percepção generalizada 

de que essa festa se caracteriza por sua grande permissividade, mas também como 

forma sincretizada de manifestação cultural, observada nos desfiles das escolas de 

samba e blocos de rua temáticos, onde diversos símbolos religiosos e culturais são 

representados por mulheres com os seios desnudos. O carnaval é um exemplo 

emblemático dos diversos simbolismos relacionados à revelação das mamas 

(OLIVEIRA, 2015). 

 

7.2. Representações médicas da mama 

 

Anatomicamente, as mamas são formadas ainda no período embrionário, por 

volta da sexta semana de vida intrauterina. As cristas mamárias, como são chamadas 

nesse estágio, formam pequenos maciços mamários através da epiderme, originando 

o broto mamário, na ectoderme. Esses, que de primários se desenvolvem em 

secundários, darão origem aos ductos lactíferos, até formarem de 15 a 20 ductos. Ao 

nascer, os bebês podem ejetar pequenas secreções lácteas pelas papilas mamárias 

por estarem estimulados pelos hormônios femininos da gestação. Esse líquido é 

popularmente conhecido como “leite de bruxa” (BOFF, 2001, p. 21 e 22).  

Na adolescência, o estímulo dos hormônios hipotalâmicos aos ovários dará 

início a formação cíclica dos hormônios femininos, principalmente o estrogênio. Este, 

será responsável pelo desenvolvimento da mama infantil na mama adulta através do 

desenvolvimento dos lóbulos e ductos mamários associado à deposição de gordura 

no órgão, que aumenta o seu volume (BOFF, 2001). Durante a gestação, período em 

que além do aumento expressivo de estrogênio, há também a produção crescente e 

constante da prolactina pela hipófise anterior, resultando no final do desenvolvimento 

mamário e na preparação das mamas para a lactação após o parto. Com relação à 
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prolactina, seu aumento é constante a partir da quinta semana de gravidez até o parto, 

podendo aumentar de 10 a 20 vezes após este evento (FEBRASGO: 2000, p. 21). Há 

um equilíbrio durante a gestação entre prolactina, estrogênio e progesterona onde o 

primeiro é responsável pela secreção de leite materno e os últimos antagonistas desse 

fenômeno. Isso garante que a lactação só ocorra após o parto, quando esse 

antagonismo acaba e um outro hormônio entra em cena, a ocitocina. Durante o 

trabalho de parto, a contração do útero é regida pela secreção de ocitocina também 

pela hipófise. Esse mesmo hormônio age sobre as mamas na ejeção do leite, o que 

garante a lactação no pós-parto imediato na maioria das mulheres. A manutenção da 

amamentação se fará a partir da sucção do recém nato que manterá elevado os níveis 

de ocitocina e prolactina e reduzido o de estrogênio.  

Cessada a função fisiológica da mama, a lactação, a glândula se mantém 

influenciada pelos hormônios que regem o ciclo menstrual durante todo o período 

possivelmente reprodutivo da mulher – o menacme. Estrogênio e progesterona se 

alternam mensalmente na preparação para uma nova gravidez e isso acarreta todos 

os sintomas físicos, como edema e dores rotineiramente referidos pelas mulheres nos 

dias antecedentes à menstruação (BOFF, 2001).  

Na menopausa, por volta dos 50 anos, as mamas já ficaram expostas à 

influência hormonal por pelo menos três décadas. Isso favorece à mutação celular e 

a formação de tumores malignos. 

 

7.3. O câncer de mama e sua trajetória 

 

Durante muito tempo o tratamento do câncer de mama caracterizou-se como 

uma iniciativa violenta, que normalmente terminava com a morte da mulher. No século 

XIX, o desenvolvimento da anestesia e das técnicas de assepsia, tornaram possível a 

cirurgia mamária. Em 1889, Willian S. Halsted (1852-1921) executou a primeira 

mastectomia clássica, que incluiu a remoção de toda a mama, músculo grande e 

pequeno peitoral, além dos linfonodos axilares. Como única alternativa para o 

tratamento do câncer de mama, a cirurgia de Halsted apresentava altos índices de 

mortalidade por complicações intra e pós-operatórias, como sangramento, infecção 

de ferida e perda de função do braço homolateral à mama tratada. A agressividade da 

cirurgia como opção de tratamento, e muitas vezes sem eficácia, já que a exclusiva 
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remoção cirúrgica do tumor não representa tratamento completo e eficaz, se devia a 

um tempo em que a farmacologia ainda não tinha apresentado um grande incremento 

na produção de quimioterápicos. As drogas de uso oral e venoso, que foram tomando 

espaço no tratamento do câncer de mama, se devem principalmente ao 

desenvolvimento da biologia molecular e da genética como coadjuvantes da 

terapêutica (BOFF, 2001, p. 22).   

Após o entendimento desta patologia como uma doença de caráter sistêmico, 

o tratamento local, através da cirurgia foi sendo revisto e modificado ao longo do 

século XX, quando a cirurgia de Halsted foi perdendo sua indicação para opções ainda 

bastante mutilantes, porém menos radicais, do ponto de vista funcional. Patey passou 

a descrever a mastectomia radical nos mesmos padrões de Halsted porém poupando 

a retirada do músculo pequeno peitoral, o que permite maior funcionalidade dos 

movimentos do braço e do tronco. Madden, posteriormente, manteve ambos os 

músculos peitorais, constituindo a mastectomia radical atual.  

De acordo com o Tratado Brasileiro de Mastologia, o tratamento adjuvante, seja 

com quimioterapia, radioterapia ou hormonioterapia, permitiu uma cirurgia cada vez 

mais conservadora da mama e da axila, através das ressecções segmentares de 

mama e das biopsias do linfonodo sentinela no lugar da mastectomia. Hoje, esta etapa 

constitui apenas uma parte do tratamento, o controle local – ou cirúrgico – da doença. 

A amplitude da cirurgia mamária foi sendo cada vez mais reduzida na seguinte ordem 

após o tratamento proposto por Halsted: 

• Pattey – retirada da mama, músculo pequeno peitoral e linfonodos axilares. 

• Madden – retirada da mama e dos linfonodos axilares. 

• Cirurgia Conservadora – retirada apenas do tumor com margens livres, com o 

advento da radioterapia complementar. 

Embora hoje seja possível conservar a mama em tumores iniciais e preservar 

os linfonodos axilares através da investigação intraoperatória da axila, as mulheres 

ainda sofrem um grande prejuízo causado por tumores localmente avançados e por 

não terem oportunidade de acesso às consultas médicas regulares para prevenção 

primária e até mesmo atendimento em nível terciário após a suspeita e diagnóstico da 

doença. Esse fato gera um grande contingente que têm como única opção a 

mastectomia como tratamento local. 
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7.4. Conceituação atual sobre o câncer de mama 

 

7.4.1. Aspectos clínicos, biomoleculares e prognósticos 

 

O termo carcinoma se refere a tumores iniciados no epitélio, camada mais 

externa de revestimento de um órgão. A carcinogênese mamária ocorre em 80% dos 

casos nos ductos mamários. Dessa forma, a maior parte dos carcinomas de mama 

são conhecidos como os do tipo ductal, ou simplesmente carcinomas não especiais. 

Depois dos ductos, outro local menos frequente, porém bastante comum de 

diagnóstico do câncer de mama é o lóbulo mamário. O carcinoma lobular tem uma 

frequência de 5-20% dentro do grupo dos carcinomas e uma faixa etária de 

aparecimento semelhante ao ductal, no período pós menopausa. Outros carcinomas 

de mama menos frequentes são: tubular, medular, cribrifirme, mucinoso, 

neuroendócrino, papilar, micropapilar, apócrino e metaplásicos (GOBBI, 2012). 

A partir de um erro formado no DNA durante a divisão celular, a célula tumoral 

se replica de forma desordenada e isso pode gerar diversas manifestações clínicas e 

radiológicas. As manifestações clínicas mais comuns da mulher com câncer de mama 

são os nódulos palpáveis, as descargas papilares (ou derrames papilares) – líquido 

exteriorizado pela papila mamária, retrações das papilas, abaulamento e/ou 

espessamento da pele das mamas. Esses eventos já traduzem algum grau de avanço 

da doença pois inicialmente são subclínicas e identificadas apenas por alterações nos 

exames de imagem. 

  

7.4.2. O câncer de mama e biologia molecular 

  

Uma mulher diagnosticada com câncer de mama normalmente atravessa um 

período longo de tratamento que, além de cirúrgico, pode adicionar quimioterapia e 

radioterapia. A ordem desses tratamentos, incluindo o melhor momento para a cirurgia 

pode variar de acordo com as informações trazidas pela imunohistoquímica do tumor, 

tamanho deste ao diagnóstico, comprometimento de cadeias ganglionares regionais 

e a presença ou não de doença em outros órgãos. A imunohistoquímica na prática 
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médica auxilia a distribuir as pacientes com câncer de mama em grupos que melhor 

se beneficiarão de terapias hormonais ou de quimioterapia. As principais reações 

solicitadas neste exame são os receptores de estrogênio, receptores de progesterona, 

proteína de membrana c-erb2 ou HER-2 e Ki67. De acordo com os resultados, o 

profissional de saúde é capaz de predizer quais grupos de mulheres, que 

anteriormente tinham o mesmo diagnostico, serão divididas e estratificadas em 

subgrupos onde terapias específicas poderão ser aplicadas, modificando o desfecho 

negativo da doença (CINTRA et al., 2012). 

De forma simplificada, as pacientes com carcinoma infiltrante 

 de mama podem ser divididas em: 

• Tumores luminal A – Receptor de estrogênio e progesterona fortemente 

positivo, HER-2 negativo e Ki67 baixo 

• Tumores luminal B – Receptor de estrogênio e/ ou progesterona fracos, HER-

2 negativo e Ki67 > 15% 

• Tumores HER-2 positivos – proteína HER-2 superexpressa independente do 

status do estrogênio e da progesterona. 

• Tumores triplo negativos – receptores de estrogênio e progesterona negativos, 

HER -2 negativo e Ki67 normalmente elevado.  

De forma simples, as mulheres com tumores do tipo luminal A se beneficiam 

mais de hormonioterapia quando comparado à quimioterapia, já que possuem 

tumores de crescimento mais lento e de melhor prognóstico (CINTRA et al., 2012). 

Isso se contrapõe ao grupo de mulheres com tumores triplo negativo que, por 

apresentarem tumores de alta replicação, terão uma expectativa de resposta melhor 

à quimioterapia. Já as pacientes do grupo HER-2, além da decisão sobre 

quimioterapia e hormonioterapia, requerem receber terapia alvo anti-HER-2, 

medicação que mudou o prognóstico desse grupo e que enfrenta ainda dificuldades 

devido ao alto custo do tratamento. 
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7.4.3. Rastreio do Câncer de mama 

 

A mamografia é o principal método de rastreio do câncer de mama. O 

autoexame, embora não diminua mortalidade, auxilia no rastreio do câncer de mama 

pois traz consciência corporal e de autocuidado para a mulher. Conhecer as próprias 

mamas contribui para percepção de pequenos nódulos e alterações suspeitas na pele 

e nos mamilos. Nos Estados Unidos, no final da década de 60, ensaios clínicos 

mostraram que o autoexame não diminuía mortalidade para câncer de mama. Nessa 

ocasião, passaram a adotar o conceito de “Breast Awareness” – que significa estar 

atenta as próprias mamas (INCA, 2018). 

De acordo com o ministério da saúde, deve ser realizada a partir dos 50 até os 

69 anos a cada 2 anos (DIRETRIZES PARA A DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER 

DE MAMA NO BRASIL, 2015). Há uma grande discussão a respeito do melhor período 

para realização do rastreamento visto que um percentual aproximado de 17% das 

mulheres apresenta câncer de mama antes dos 50 anos e geralmente com biologia 

molecular mais agressiva que as mulheres na pós-menopausa. O rastreio 

mamográfico regular é capaz de detectar pequenos nódulos ainda impalpáveis, 

microcalcificações suspeitas – correlatas a doenças malignas ainda não invasoras 

além de assimetrias e distorções no padrão de distribuição do tecido glandular que 

chamam atenção para a necessidade de investigação complementar (AMARAL; LUZ; 

CARDOSO; FREITAS, 2017).  

O ministério da saúde define que um mamógrafo é necessário para rastrear 

240 mil habitantes. Com base nesse cálculo, seriam necessários 795 aparelhos para 

rastrear mulheres entre 50 e 69 anos. O Departamento de auditoria do SUS mostra 

que o país possui mais de 1500 mamógrafos - quase o dobro do necessário. Tal 

informação é discrepante quando o SUS só consegue alcançar 12% das mulheres na 

faixa etária de rastreio. 

A região Sudeste do Brasil, a mais rica, possui 669 aparelhos. As regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste juntas possuem 558 equipamentos. Além disso, a maior 

parte deles fica nas capitais. No Amazonas, estado de maior extensão do Brasil, 83% 

do aparato diagnóstico se concentra em Manaus. 

A mulher entre 50 e 69 anos que não tem queixa de nódulos nas mamas e faz 

o rastreamento regular é capaz de ter diagnóstico de nódulos menores que 1cm e 
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uma expectativa de vida livre de doença e tratamento global maior que 90-95% com 

tratamento adequado (INCA, 2018). O diagnóstico precoce de lesões subclínicas abre 

possibilidades para tratamentos mais estéticos, não mutilantes e por vezes dispensam 

tratamentos adjuvantes com drogas repletas de efeitos colaterais, como as 

quimioterapias tradicionais, que impactam na qualidade de vida de quem se trata.   

A partir da queixa da paciente ou do exame alterado, a biópsia se faz 

necessária para confirmar ou afastar a hipótese de malignidade. É possível evitar que 

grande número de mulheres se submetam a cirurgia sem um exato diagnóstico 

histopatológico pois os métodos de imagem (mamografia, ultrassonografia e, menos 

comum, a ressonância) auxiliam no direcionamento do profissional médico na coleta 

de fragmentos para estudo prévio. Após esta etapa é necessário decidir se a paciente 

deve ser submetida imediatamente a cirurgia ou se ela se beneficiará de quimioterapia 

antes do tratamento cirúrgico (BOFF, 2001). O advento da biologia molecular e da 

análise gênica dos tumores tornou a mastologia extremamente complexa com a 

personalização dos tratamentos químicos e desenvolvimento de técnicas cirúrgicas 

que conciliam tratamento oncológico e estético.  

Os fatores prognósticos do câncer de mama abrangem o tamanho do tumor ao 

diagnóstico, o número de gânglios/ linfonodos comprometidos, o tipo de tumor e suas 

características moleculares e a idade da paciente. Todas essas variáveis em conjunto 

serão utilizadas para a definição do tratamento com o objetivo de aumentar ao máximo 

o tempo livre de doença e a sobrevida global. 

 

7.4.4. A quimioterapia como tratamento adjuvante e seus efeitos 

colaterais 

 

O desenvolvimento da ciência e do entendimento da biologia molecular nas 

neoplasias mamárias permitiram o avanço do tratamento do câncer de mama e o 

entendimento da doença como sendo de caráter sistêmico. O tratamento que 

inicialmente era eminentemente cirúrgico e mutilante passou a ser cada vez mais 

conservador e associado aos tratamentos adjuvantes, sejam eles a quimioterapia, a 

radioterapia, a terapia alvo ou a hormonioterapia (HICKEY; FRANCIS; LEHMAN, 

2006). A decisão de se instituir quimioterapia para uma paciente com câncer de mama 

é pautada a partir do risco de recorrência da doença ao longo dos anos e seus efeitos 
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negativos, ou colaterais. Essa decisão envolve, inclusive, o consentimento livre e 

esclarecido para seu estabelecimento.  

Dentre os principais efeitos colaterais da quimioterapia estão a queda da 

imunidade, a alopecia (queda do cabelo), a prostração, a insuficiência cardíaca, as 

neuropatias periféricas com perda da sensibilidade e as disestesias (sensação de dor 

e adormecimento nas extremidades – dedos). Normalmente esses efeitos podem ser 

modulados corrigindo a dose da droga e sua diluição, porém há eventos mais graves 

como convulsões durante a infusão que praticamente contraindicam a manutenção do 

tratamento. De forma geral, os quimioterápicos são capazes de impedir que as células 

que estão se replicando rapidamente parem o processo de divisão (HICKEY; 

FRANCIS; LEHMAN, 2006). Sua ação pode ser em ligantes na superfície da célula, 

na síntese de proteínas ou mesmo no núcleo celular, onde fica o DNA mutado. Com 

esse conceito facilmente se explica os principais efeitos colaterais da terapêutica já 

que os tecidos onde mais existe replicação celular de forma fisiológica são: medula 

óssea, produtora de glóbulos brancos e da série vermelha (queda da imunidade e 

anemia) e bulbos capilares (alopecia) (HICKEY; FRANCIS; LEHMAN, 2006). 

Com o término do tratamento, os efeitos das drogas tendem a diminuir e o 

organismo reestabelece seu funcionamento normal. Isso é observado por um simples 

exame de sangue, o hemograma, e pelo retorno do crescimento capilar.  
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8. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

8.1. Apresentação dos Resultados 

 

Na pesquisa qualitativa, os discursos das mulheres provenientes de uma 

realidade empírica englobam, além do conhecimento individual, o conhecimento social 

elaborado e partilhado, originando uma realidade comum a um constructo social em 

que as entrevistadas se encontram inseridas.  

O perfil das mulheres selecionadas para o estudo são de 35 a 65 anos, faixa 

que compreende a maior incidência de câncer de mama no Brasil. As mulheres 

participantes estão em faixa economicamente ativa e de forma direta ou indireta, 

inseridas no mercado de trabalho, o que inclui o trabalho informal não regulamentado 

pela CLT. Quanto ao estadiamento inicial no momento da matrícula na instituição, 

todas as pacientes apresentavam tumores localmente avançado com necessidade de 

quimioterapia neoadjuvante (Estadiamento IIIa e IIIb) e posterior mastectomia, seja 

simples ou radical modificada, o que inclui o esvaziamento axilar.  

No estudo Perfil das Mulheres com Câncer de mama publicado na revista de 

enfermagem UFPE online, nos anos de 1988 a 2003 houve um aumento da incidência 

do câncer de mama na faixa etária de 20 a 39 anos, e também nas demais faixas 

etárias (40 a 59 anos e maiores de 60 anos), indicando um crescimento geral da taxa 

de incidência desse tipo de câncer ao longo do tempo (AZEVEDO, MOREIRA, 

GOUVEIA et al., 2017). Os dados do estudo encontram-se de acordo com o perfil de 

pacientes selecionados nesse estudo.  

Após a realização do processo de leitura cuidadosa das entrevistas, buscou-se 

observar as questões mais frequentes e as de maior força simbólica surgidas nas 

narrativas das entrevistadas. Após essa etapa, iniciou-se a releitura do material para 

identificação de possíveis correlações entre os tópicos para determinação de 

categorias de análise do conteúdo. A decisão de identificar essas categorias à 

posteriori permitiu que o processo de coleta de dados fosse o mais livre possível 

dentro do roteiro pré-estabelecido.  

Desse processo emergiram quatro categorias. Essas categorias não respeitam 

a aparição cronológica dos fatos nas narrativas e, em alguns momentos desvelam 
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aspectos importantes do objeto de análise, a partir de contradições nos discursos das 

entrevistadas. 

1. A descoberta do câncer de mama: choque ou indiferença à notícia? 

2. A quimioterapia como marco inicial do tratamento: queda de cabelo e estigma. 

3. A mastectomia como mutilação do corpo e da feminilidade. 

4. As incertezas sobre a reconstrução da mama: uma renúncia ao próprio corpo? 

Iniciar a entrevista perguntando como havia sido para elas a descoberta da 

doença mostrou que para cinco delas esse questionamento não fazia qualquer 

menção à experiência de se descobrir doente após o laudo da biópsia de mama. Para 

elas, mesmo reforçando a pergunta de que eu queria saber como ela tinha se sentido 

ao descobrir que estava doente, todas compreenderam que a pergunta se tratava da 

trajetória diagnóstica longa entre a desconfiança da doença até a confirmação no 

processo que referiram como difícil através do SUS e SISREG.  

As mulheres que compreenderam o início da entrevista como uma pergunta 

subjetiva sobre os aspectos emocionais de se descobrir com câncer de mama se 

dividiram entre a indiferença e o choque, o que chama atenção pelo antagonismo das 

respostas. 

Algumas mulheres referiram fé em Deus como ponto de apoio ao momento 

seguinte ao diagnóstico, isso não permitiu que se sentissem desanimadas e 

assustadas pela notícia da doença maligna. Em grande maioria elas justificaram os 

sentimentos negativos pelo medo da aproximação da morte e pela necessidade de 

interrupção dos seus projetos pessoais, como atividade laboral e física. Entre as 

mulheres que relataram imediato sentimento negativo, doze das quinze entrevistadas, 

a finitude da própria vida e a decepção sobre o próprio corpo foram pontos importantes 

dos relatos. 

O antagonismo entre os relatos, mesmo sendo frequente o sentimento 

negativo, é marcado pelas extremidades: nada/indiferença X dor e sensação de morte 

se aproximando. As mulheres que se aproximaram da indiferença ao diagnóstico têm 

em comum a necessidade de socialmente manterem sua história de vida como 

exemplo para outras pessoas do seu convívio. Um exemplo claro foi de uma 

participante que exercia função de pastora em sua igreja e uma outra que cuidava de 

uma filha com esquizofrenia, o que poderia piorar o comportamento da filha se ela não 

me mantivesse emocionalmente estável. Inferir que a indiferença especialmente 
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nesses dois casos possa ser contraditória, já que são justificadas pela interferência 

do outro, colabora na compreensão de que nenhuma delas negou estar doente, mas 

usou mecanismos para neutralizar o sentimento inicial para não piorarem sua 

condição de vida em sociedade previamente estabelecida. 

Ao serem questionadas sobre como foi a experiência de ter perdido os cabelos, 

a grande maioria delas responderam que foi o pior momento do tratamento. Mesmo 

quando comparado a mastectomia realizada posteriormente, a alopecia causada pela 

quimioterapia se tratava do primeiro impacto inegociável do tratamento instituído e, 

nesse momento, quase não houve tempo de preparação emocional para lidar com a 

perda dos cabelos.  

Envergonhar-se por estar careca ou disfarçar essa condição com o uso da 

peruca fez com que as entrevistadas pudessem transitar melhor entre suas 

residências e o hospital para darem sequência ao tratamento. Poucas referiram 

atividades sociais comprometidas pois já tinham hábitos mais caseiros intercalados 

com o convívio em igrejas e/ ou templos de fé. As mulheres que optaram pelo uso do 

lenço em detrimento da peruca se deram pelo fato dele ser menos quente e mais leve 

para uso diário, embora todas que se propuseram a criar condições que amenizassem 

a alopecia tenham feito a partir da peruca.  

Nenhuma das entrevistadas teve acesso a crioterapia – procedimento de 

congelação do couro cabeludo durante a infusão da quimioterapia para, a partir da 

constrição dos vasos sanguíneos dessa região, evitar que os cabelos caiam durante 

o tratamento. Esse procedimento não está disponível no SUS.  

O perfil das entrevistadas quando questionadas sobre convívio social abrangeu 

tanto à moradia (filhos e cônjuge) e por onde a paciente costuma sair quando tem 

oportunidade. Relacionar o convívio social fora de casa ao convívio em ambiente 

religioso foi uma reposta bastante frequente entre as mulheres. Embora elas aleguem 

que no ambiente religioso encontrassem apoio e sustento tanto de Deus quanto dos 

amigos daquele espaço, em sequência logo contradiziam seus relatos com perguntas 

impertinentes e frases que lhe causavam dor pelo descrédito sobre sua saúde e 

tratamento. Algumas preferiram esconder socialmente a existência do diagnóstico e 

do tratamento para evitarem atitudes preconceituosas e serem excluídas socialmente, 

sugerindo alguma resiliência por entenderem que é normal para elas que amigos se 

afastem de alguém doente por não suportar acompanhar esse processo de perto. 
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Negociar a revelação do tratamento de câncer de mama socialmente tendeu a 

limitar apenas ao ciclo familiar mais íntimo, marido e filhos. A inexperiência e a 

desinformação das pessoas mais distantes sobre o processo saúde-doença, que as 

entrevistadas estavam passando, gerava o desejo de reclusão das mesmas para não 

serem submetidas a piadas jocosas ou frases de desânimo, como sentimento de 

pena. Apenas uma participante relatou que, embora apresentasse descrição social 

em relação ao tratamento, manteve protagonismo nas redes sociais no intuito de 

ajudar e ser ajudada por trocas de informações para colaboração mútua, o que foi 

peculiar, já que pelo fato de a maior parte das entrevistadas serem mulheres com mais 

de 50 anos e pouco acesso à internet, poderia ser mais frequente essa atitude em 

outro grupo etário/ econômico.  

A mastectomia com ou sem esvaziamento ganglionar da axila foi o tratamento 

cirúrgico de escolha para todas as mulheres após a quimioterapia como início do 

tratamento. A cirurgia ocorreu numa média de 6 a 8 meses após a matrícula no INCA 

e o período de infusão das drogas. Praticamente todas elas sabiam previamente, ou 

imaginavam de forma bem construída, que após a quimioterapia iriam passar por esse 

procedimento e que isso não seria negociável, mesmo com a boa resposta às drogas 

e redução do volume tumoral.  

As entrevistadas alegam que, devido ao fato de já estarem inseridas na rotina 

da instituição e já conviverem umas com as outras, que a mastectomia embora algo 

muito ruim no que tange a feminilidade e a autoimagem, pode ser algo mais elaborado 

ao longo desses meses de quimioterapia. Comparar o que pode ter sido pior entre 

perder os cabelos ou a mama tornou-se uma pergunta mais complicada de ser 

respondida de forma direta por elas já que esses dois marcos importantes 

aconteceram em momentos completamente diferentes emocionalmente para elas.  

A dor de se descobrir com câncer de mama e iniciar o tratamento perdendo os 

cabelos tem o peso do estigma inicial, o que não torna isso pior diretamente quando 

comparado com a perda cirúrgica da mama. Elaborar a futura perda do órgão foi algo 

construído e, em alguns casos, simbolizou o fim de uma fase de tratamento intenso, 

como numa sequência lógica: quimioterapia e cirurgia. As entrevistadas sugeriram 

que foi pela sequência escolhida para elas que a mastectomia possa ter sido algo 

menos doloroso do que a própria queda do cabelo. Além disso, a facilidade de se 

encontrar próteses externas para suavizar a ausência da mama favoreceu maior 
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controle social dessa informação, aliada a uma internação em média bastante curta 

(apenas duas noites). 

Quando a discussão sobre o evento da mastectomia em suas vidas focou na 

vida sexual/ familiar e no conceito de se sentir mais ou menos mulher após a remoção 

da mama, elas se dividiram e relacionaram diretamente a existência da mama ao fato 

de terem ou não marido e atividade sexual. Apenas uma delas referiu que a perda da 

mama lhe prejudicou pessoalmente, independente de parceiro sexual.  

Ter ou não relação sexual foi determinante para existência ou não de incômodo 

quanto a ausência cirúrgica da mama. Ter relações sexuais com blusa mesmo que o 

marido a veja sem mama em outros momentos não sexuais foi solução para algumas 

mulheres que queriam preservar sua autoestima durante a atividade sexual. Elas 

referiram que não se tratava de esconder a cirurgia do parceiro, mas de não 

entenderem aquela cicatriz como algo atrativo sexualmente.  

Reconstruir ou não a mama após o fim do tratamento do câncer é uma questão 

polêmica para as entrevistadas. Embora o INCA ofereça o serviço de cirurgia plástica 

e faça reconstruções imediatas (no ato da mastectomia) ou tardias (após o fim do 

tratamento) a demanda pela reconstrução é muito maior que a capacidade de 

resolução do setor. Nenhuma das entrevistadas foram elegíveis para reconstrução 

imediata da mama por apresentarem, no momento da matrícula no inca, tumores 

localmente avançados, denotando que após a cirurgia poderiam necessitar de 

radioterapia sobre a cicatriz cirúrgica. Dessa forma, elas não se beneficiariam da 

reconstrução imediata pelo risco de comprometimento estético pela radioterapia.  

O fato de as mulheres entrevistadas terem que conviver com a ausência da 

mama por longos períodos, muitas vezes anos na fila, permitiu que elas se dividissem 

entre as que ainda assim se mantinham motivadas a reconstruir a mama e outras não 

mais. Estar satisfeita com a ausência da mama não foi dito por nenhuma delas, mas 

as que negavam o desejo de reconstrução justificavam pelo grande inconveniente de 

se submeter novamente a todo processo de medicalização do corpo associado às 

restrições pós-operatórias que seriam inevitáveis. Associar a ausência do desejo de 

reconstruir com a busca por possíveis problemas, principalmente relacionados a 

anestesia geral e novos processos de cicatrização, também foi recorrente embora 

tentassem levar o pensamento para o comodismo de estarem bem, e não para 

possíveis julgamentos por buscarem algo para seu bem-estar. 
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Desejar reconstruir a mama estava diretamente relacionado às expectativas de 

encontrar novo parceiro sexual, ou marido, já que apenas uma entrevistada relacionou 

a reconstrução ao desejo de se sentir plena para si, e não para outra pessoa. 

Renunciar a reconstrução tendo em vista os compromissos firmados pela retomada 

da rotina após o tratamento parece ser o principal motivador do abandono desse 

desejo. Esperar longo período na fila para reconstrução sugere que elas reelaborem 

suas prioridades e lidem com suas perdas, o que pode ser algo negativo para elas, já 

que nenhuma mencionou o abandono desse desejo com entusiasmo. 

  

8.2. Discussão 

 

8.2.1. A descoberta do câncer de mama: choque ou indiferença à 

notícia? 

 

O câncer de mama é o tumor maligno não melanoma mais comum entre as 

mulheres, perdendo apenas para o câncer de colo uterino no norte do Brasil (INCA, 

2018). Por sua alta incidência, pela agressividade de seu tratamento e pela violência 

de seus sintomas e consequências, o conhecimento da doença pode trazer diversos 

pontos de angústias, baseados em mitos e verdades. Saber-se com uma doença 

maligna de mama pode se traduzir em percepções negativas relacionadas aos 

estigmas sociais que a doença e o tratamento causam, muitas vezes mutilante e 

modificador da autoimagem.  

No Brasil, ainda persistem diversos mitos bastante negativos, relacionados ao 

diagnóstico do câncer de mama. Fruto de concepções provenientes de tempos 

pretéritos, quando o câncer era, na maioria dos casos incurável e mutilador, tal 

percepção social, favorece que a patologia ainda seja vivida como uma sentença de 

morte em alguns casos (TORRES, 1999). De fato, o câncer em seu contexto geral é 

uma doença que necessita cuidado especializado e multidisciplinar, além de atenção 

quase sempre individualizada, em seu contexto. Por se tratar de uma doença grave e 

com potencial letal importante, se não receber a atenção devida o câncer acaba 

honrando tantas vezes as crenças populares de que quem está doente vai morrer da 
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doença. Apesar desse quadro, hoje existem, no Brasil, variados tipos de tratamentos 

para grande parte dos tumores dos seios, que possibilitam bons prognósticos e 

recuperação.  

Historicamente, o diagnóstico de câncer foi visto como a comprovação da 

existência de uma doença incurável e uma sentença de morte. Esse constructo gerou 

um massificado temor social em desenvolver a doença (SILVA, 2005). Analisar as 

percepções do diagnóstico do câncer nos coloca frente a concepções de uma doença 

rotulada como dolorosa e mortal, onde o paciente vive perdas aliadas a sintomas 

variados que os colocam na incerteza sobre o futuro. Esse ponto também aumenta a 

sensação de ansiedade (VENÂNCIO, 2004). 

Nos últimos dois séculos, o desenvolvimento técnico da medicina e o processo 

de ampliação da medicalização da sociedade transformou o diagnóstico num dos 

procedimentos mais importantes para a medicina e central em sua relação com a 

sociedade. Ser diagnosticado representa entrar no universo médico e passar a 

conviver com a identidade de portador de um agravo específico. A partir do diagnóstico 

sobrevém novos procedimentos, indicações e normas que buscam criar um espaço 

adequado para o paciente, mantê-lo sobre controle e garantir seu restabelecimento. 

A partir do diagnóstico também surge um novo indivíduo, que passa a ter sua 

identidade entrelaçada à doença específica que foi descoberta. Além de dependência 

frente a medicina e uma nova identidade social, o diagnóstico produz uma série de 

sentimentos que vão da angustia por fazer parte do mundo dos portadores de um 

determinado mal, à tranquilidade por passar a conhecer melhor o mal que impõe 

aflição (ROSENBERG, 2002). 

Descobrir-se com câncer de mama a partir do diagnóstico médico, pode ser 

vivenciado de formas distintas. Mulheres que não possuem sintomas, ou nódulos 

palpáveis, contrapostas às que apresentam massas volumosas e localmente 

avançadas se dividem entre as que entram em choque pelo medo de morrer, e a 

indiferença, que é mais abstrata, e se relaciona com a fé na medicina e na 

religiosidade. Independente da quantidade de doença presente na mama, a maioria 

das mulheres nutrem esperança de que o diagnóstico de malignidade não se confirme.  

Os aspectos sociais do câncer de mama frente a possibilidade de incurabilidade 

e de mutilação e modificação da autoimagem pela quimioterapia tendem a justificar 

toda a instabilidade emocional e a dificuldade no enfrentamento da doença que 

envolve não só a mulher como toda a família (ARAÚJO; FERNANDES, 2008). A 
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mulher com diagnóstico de câncer de mama precisa normalmente de algum tempo 

para lidar com a notícia já que, após esse marco, ela abandona a condição 

anteriormente estabelecida de atividade para se colocar num lugar de passividade em 

relação à própria vida (NASCIMENTO, 1997). 

É improvável que as mulheres que vivenciaram o tratamento do câncer de 

mama retomem suas vidas da mesma forma já que as sequelas deixadas em sua 

identidade podem ser definitivas. A modificação da autoimagem altera a forma de 

sentir e interpretar o mundo que as rodeiam (DUARTE; ANDRADE, 2003). 

A surpresa e choque após a descoberta do câncer de mama se relaciona, entre 

outros aspectos, ao fato delas não estarem preparadas para terem suas identidades 

modificadas. O simbolismo do ser humano saudável repleto de papeis sociais 

confronta com a angustia e tristeza de uma doença socialmente grave. A 

desesperança e culpa levam à perguntas sem repostas e incertezas que necessitam 

serem transpostas junto a doença (ARAÚJO; FERNANDES, 2008). 

A descoberta do diagnóstico do câncer pode ativar cognições relacionadas à 

morte. Esse fato ocorre, principalmente, devido ao significado terrível que a doença 

tem, como se fosse algo vivido como uma fatalidade capaz de eliminar o amanhã, 

resultando em morte sofrida (TORRES, 1999 apud BARBOSA, 2003). 

 

“Ah, eu pensei logo que eu ia morrer né.  
Chorei. Chorei porque eu tenho medo de morrer”K.K=[]. 

(GUE1) 
 

“É, eu fiquei assim, arrasada porque pra mim, é como se tivesse já, 
morrendo por dentro. 

A sensação de morrendo, eu tive palpitações. Essas palpitações me 
levou uma, uma, depressão profunda. Meu esposo chegou, me encontrou chorando, 
sentada na cadeira na varanda. Eu tava em prantos de choro, porque eu descobri no 

banho”. 
(GUE2) 

 
Não existe vasta literatura mostrando as diferentes reações frente ao 

diagnóstico de câncer de mama. No âmbito dessa pesquisa, as mulheres que 

reagiram durante a entrevista com indiferença à confirmação do diagnóstico da 

doença, justificaram esse sentimento de indiferença, ou pouco impacto, pelo fato de 

possuírem fé e atividade religiosa que as sustentaram emocionalmente.  

McClain, Rosenfeld e Breitbart (2003) observam que, dentre as estratégias 

utilizadas pelas pacientes para o enfrentamento diante do diagnóstico de câncer de 
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mama, a espiritualidade assume um importante papel. Suas investigações mostraram 

o efeito da espiritualidade em pacientes terminais com câncer numa amostra de 160 

pacientes de um hospital. A pesquisa indicou correlações negativas entre bem-estar 

espiritual e desesperança (r = - 0,68) e ideação suicida (r = -0,41), sugerindo que o 

bem-estar espiritual é um fator de proteção contra o desespero da morte. Além deles, 

Lorencetti e Simonetti (2005) desenvolveram um trabalho com pacientes oncológicos, 

acerca das estratégias de enfrentamento utilizadas diante da doença e do tratamento, 

verificando que os pacientes entrevistados criam meios para enfrentá-los, como forma 

de amenizar o sofrimento e lidar com a situação. A religiosidade e a espiritualidade se 

mostraram eficazes no suporte emocional e no equilíbrio desses pacientes. 

 

“Ah, eu fiquei, assim, muito preocupada. Me faltou o chão na hora.  
Faltou chão. Mas eu não fiquei apavorada não. Porque eu tenho, assim, 

muita fé. Tenho muita fé. Entrego muito minha vida à Deus. 
A Fé ajudou. Ajudou. Sou cristã, trabalho na obra. Tenho muita fé no meu 

Deus. 
Eu pensei assim, é uma luta né. Mas eu falei: eu vou vencer. É lutar. 

Luta a gente tem que lutar”. 
(GUE3)  

 
“Me senti normal. Como se eu tivesse ouvindo o médico dizer assim: 

“você tá gripada”. 
Não me abalei, em nenhum momento. 

Eu tenho Deus na minha vida. 
... 

Mas, não derramei uma lágrima. Não me desesperei. E as pessoas que quando souberam, 
que ligaram pra minha casa... isso chorando. “Que você tá com câncer de mama...”. Eu 

mesma não estou chorando, porque eu confio em Deus”. 
(GUE4) 

 

O antagonismo entre os relatos, mesmo sendo frequente o sentimento 

negativo, é marcado pelas extremidades: nada/ indiferença X dor e sensação de morte 

se aproximando. As mulheres que se aproximaram da indiferença ao diagnóstico têm 

em comum a necessidade de socialmente manterem sua história de vida como 

exemplo. 

A indiferença ao diagnóstico pode ser contraditória, já que é justificada pela 

interferência do outro (fé, medicina e família). Colabora na compreensão do fato de 

que as mulheres não negaram o diagnóstico, mas usaram mecanismos para 

neutralizar o sentimento inicial para não piorarem sua condição de vida em sociedade 

previamente estabelecida. 
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Confrontar a verdade sobre a doença e negá-la por algum tempo se refere 

diretamente a própria situação existencial. Retrair-se proporciona que o indivíduo lide 

paulatinamente com o diagnóstico e permite a compreensão e o gradual 

enfrentamento (RZEZNIK; DALL’AGNOL, 2000). Negar a doença e acreditar que a 

cirurgia será o principal ponto de resolução do processo é comum. Cada mulher tem 

um tempo particular e subjetivo de elaborar o diagnóstico e estabelecer formas de 

seguir (MICELI, 1998). 

 

8.2.2. A quimioterapia como marco inicial do tratamento: queda de 

cabelo e estigma 

 

Após a confirmação do diagnóstico de câncer de mama, pelo exame de imagem 

e biopsia, muitas vezes as pacientes recebem a indicação de tratamento 

quimioterápico. Iniciar o tratamento do câncer de mama pela quimioterapia envolve 

angustia e ansiedade. A visão do câncer de mama como uma doença letal associado 

as modificações corporais causadas pela quimioterapia muitas vezes apontam como 

dificuldades maiores do que a própria patologia (SILVA, 2005 apud KOVACS, 1992).  

A quimioterapia é o uso de drogas antitumorais com o propósito de eliminar 

células malignas que tenham eventualmente se espalhado pelo corpo. Os principais 

efeitos colaterais da quimioterapia são a alopecia (queda do cabelo), edema corporal, 

náuseas e prostração.  

A mulher que se submeterá a quimioterapia é exposta à diversas sensações 

geradoras de estresse, o que acarretará na necessidade de alguma estratégia de 

enfrentamento. A forma como ela tomará essas decisões são muito importantes, já 

que se ela consegue fazer uso do enfrentamento de forma eficaz, isso a permitirá uma 

vivência de superação da melhor forma possível. Quando isso não acontece, pode ser 

desastroso, aumentando ainda mais o estresse e os níveis de ansiedade (SILVA; 

ZANDONADE; AMORIM, 2017). 

 

“A quimio foi um sofrimento pra mim.  
Foi muito sofrimento. Eu acho que foi a pior fase, de todas.” 

(GUE5) 
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A informação de que a paciente fará quimioterapia leva com que a mesma 

tenha uma reorganização interna em um curto espaço de tempo. O objetivo é se 

preparar para uma nova adaptação que inclui o abandono de alguns objetivos e metas 

antes traçados para dar conta do tratamento e, se possível, obter cura e o retorno as 

suas atividades (MORAES, 1994). 

Diferente da mastectomia, que pode ser escondida pela mulher através das 

roupas, os efeitos colaterais da quimioterapia não podem ser negociados socialmente 

da mesma forma. O uso de perucas e outras próteses capilares tendem a amenizar 

esse desconforto emocional, mas ainda assim não são acessíveis e nem toleráveis 

por todas as mulheres. Assumir a ausência do cabelo como marco inicial do 

tratamento do câncer vai de encontro a capacidade de flexibilização dos aspectos 

relacionados à feminilidade e à vaidade impostos pela sociedade.  

Como vimos, tradicionalmente a mulher foi compreendida como protótipo de 

beleza e feminilidade pelos cabelos longos e seios fartos. As mulheres estudadas 

nessa pesquisa iniciaram seu tratamento mantendo as mamas por indicação médica: 

ou por inoperabilidade ao diagnóstico ou por se beneficiarem da quimioterapia antes 

da cirurgia. O marco inicial para elas não foi a sensação de perda da mama, mas dos 

cabelos. 

 

“Então, eu pensei que fosse ser péssimo. Péssimo mesmo. E eu tinha 
os cabelos muito grandes e vermelhos, assim, uma sensação de que vou ficar 

careca, vou perder aquilo que eu mais presava na época. Mas depois a gente vai 
vendo que é uma bobagem, isso é o que menos importava. Mas no primeiro 

momento, realmente, foi um choque”. 
(GUE6) 

 

A preocupação com a queda dos cabelos se relaciona a um aspecto tão 

importante quanto o sofrimento gerado pela doença ou ao impacto na estética e na 

feminilidade, que ela também produz, ele diz respeito ao medo da estigmatização. 

Segundo Goffman (1988), qualquer característica física que torne o indivíduo diferente 

dos demais pode ser entendido como estigma. A quimioterapia, ao deixar 

praticamente todas as mulheres carecas e iguais entre si, cria um grupo, com o que 

será chamado de estigma do tratamento. Para o autor, estigma é a marca que 

promove descrédito ou desvantagem social, deixando o estigmatizado em desvalia. 

Relacionar esse conceito ao do câncer como doença fatal pode ser traduzido pela 
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dificuldade de enfrentamento ao se observar as grandes modificações da autoimagem 

nesse período (p. 14 e 15). 

Sentir-se estigmatizado é uma questão que muitas vezes se traduz em 

isolamento, seja por medo de não ser aceita ou compreendida pelos pares e exclusão 

social, ou através do movimento contrário que se inicia no outro, abandonando a 

mulher enferma. Não é incomum mulheres em tratamento de câncer serem 

abandonadas por seus parceiros ou cônjuges, com o argumento de eles não 

conseguirem lidar com esse momento.  A mulher em tratamento se encontra limitada 

diante dos seus recursos emocionais e isso a impede de tomar decisões. Ela impede 

que seus familiares conheçam seus sentimentos, o que os leva a reagirem da mesma 

forma, gerando afastamento (CARVALHO, 2003). 

 

“Pra mim perder o cabelo... a minha família sofreu muito mais do 
que eu. Eles sofriam mesmo. Choravam. 

... 
Ah, eu não me olhava no espelho, eu tava careca, tava com vergonha. 

Quando o meu cabelo caiu todinho, eu não quis jogar ele fora não, sabe. Quando eu 
lavei a cabeça, e caiu aquele bolo de cabelo, eu botava ele aqui, como se fosse uma 

touca. 
(GUE1) 

 

O corpo possui papel importante na construção da autoimagem e na 

consciência corporal. A relação que o indivíduo estabelece com o próprio corpo é um 

fator essencial no desenvolvimento da individualidade. A modificação corporal 

representa uma quebra da identidade feminina causada pelo câncer já que afeta 

diretamente esse simbolismo social (ALMEIDA et al., 2001). 

Goffman (1988) descreve o conceito de identidade real e virtual como sendo a 

primeira, a do momento que a paciente está vivendo, e a virtual a que ela vislumbra 

ou gostaria de ser. Quanto mais afastada é uma identidade da outra, maior a 

dificuldade de lidar com as modificações na autoimagem.  

A imagem deteriorada diante do constructo social da mulher perfeita, muito 

cultuado no Brasil e na América Latina, estimula o sentimento de desvalia tanto pela 

paciente quanto pela sociedade. Durante as entrevistas pode-se observar que 

mulheres com mais de 50 anos e sem vida sexual ativa não se importavam tanto com 

as modificações físicas do tratamento, com a justificativa de que não tinham maiores 

expectativas de retomar a vida sexual ou até mesmo afetiva buscando novo parceiro. 

Mulheres mais jovens, porém, por mais que temporariamente aceitassem a condição 
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física imposta, relataram planos de reestabelecimento no menor tempo possível a fim 

de regatar a feminilidade e atribuindo a isso a capacidade de se sentirem fisicamente 

atraentes ao sexo oposto.  

 

Perder o cabelo me fez sentir diferente. Muito. Muito. Fiquei com muita vergonha. Eu andava 
de touca o tempo inteiro. Sempre de touca. 

(GUE5) 
 

“Foi um período difícil. Não foi fácil, mas a minha família me apoiou 
muito. Aí comecei a usar lenço, não quis colocar peruca logo no começo”. 

(GUE7) 

 
O uso de perucas e afins como formas de minimizar os danos sociais causados 

pelo tratamento se mostra como uma tentativa de manter o simbólico do feminino e a 

perpetuação do controle social. O estigma determina a exclusão social. 

 

8.2.3. A mastectomia como mutilação do corpo e da feminilidade 

 

A cirurgia da mama afetada pelo câncer é uma etapa indispensável no 

tratamento da doença. A retirada do tumor com margens saudáveis ao redor pode 

implicar na retirada de toda a mama nos casos mais avançados. O fato de, no Brasil, 

ainda haver graves falhas na cobertura do rastreio das mulheres na faixa etária de 

maior incidência do câncer, nos deixa diante de um grave problema de saúde pública: 

controlar localmente o tumor através da cirurgia e a tentativa de preservar a 

feminilidade da mulher. 

A mastectomia consiste na retirada completa da mama, incluindo a pele que a 

recobre e a papila mamária (bico do seio). Por se tratar de um órgão completamente 

relacionado à feminilidade, a cirurgia da mama envolve diversas angustias que 

dificultam no enfrentamento da doença. Após a retirada da mama, algumas mulheres 

se sentem mutiladas e apresentam dificuldades de expor seu corpo e, com isso, sua 

sexualidade (OLIVEIRA; SILVA; PRAZERES, 2017). 

Retirar a mama de uma mulher por câncer pode significar a parte de um 

tratamento que não passa. A mastectomia e sua cicatriz representam uma 

modificação definitiva na estrutura do corpo feminino que deverá redefinir as formas 

de utilização e entendimento deste corpo (AURELIANO, 2007). As representações da 

mastectomia podem variar de acordo com a idade, classe social e instrução, já que 
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algumas dependem da reconstrução para se sentirem seguras para encontrar um 

novo cônjuge ou se satisfazem com a ausência da mama em troca de uma possível 

cura para criar os filhos.  

 

“A mama dá pra esconder, né. Que inclusive, eu não coloquei enxerto.  
Mas aí, uma voluntária, fez um enxerto pra mim.  

Mas eu só boto pra sair mesmo. Porque a mama não fez muita falta não.  
Não faço muita questão não. Não é bonito, é feio. Mas, acostumei. Aceitei”. 

(GUE1) 
 

“A perda da mama foi o pior pra mim, quando eu me vi sem ela, foi como tirar um pedaço de 
mim. Mas eu me senti feliz do outro lado, por tá viva”. 

(GUE2) 

 

Na frase de Mauss (2003) “o corpo é o primeiro e o mais natural instrumento 

do homem”, o autor expõe os princípios da classificação das técnicas corporais. A 

função de aprendizagem e a transmissão das mesmas se constituíram em uma 

tradição vivida pelas pessoas. Suas observações ajudam a compreender como o uso 

social do corpo faz parte dos atos mais comuns do dia-a-dia, como comer, dormir e 

andar. Essas representações se modificaram ao longo dos anos e da cultura. 

 

“Eu olhar no espelho, pra mim, eu estou sem a  
mama porque precisou tirar. Só isso”. 

(GUE8) 

 

Para ampliar a discussão da mastectomia no tratamento do câncer de mama é 

necessário que seja citado o filósofo Michel Foucault e suas discussões sobre 

sexualidade. Para esse autor, o dispositivo de sexualidade engloba os mais diversos 

aspectos das práticas e discursos, sendo produzido por uma disposição específica de 

poderes que geram um determinado caráter normatizador de controle do corpo. O 

adestramento do corpo relacionado a medicalização, características ocidentais 

reforçadas por instituições como a medicina e a igreja, mostraram o papel específico 

de desempenho relacionados à procriação, sendo este corpo um instrumento.  Os 

elementos do dispositivo fazem com que as mulheres travem relações cruéis com 

seus corpos pelo medo de exclusão social e de se sentirem estigmatizadas.   

Foucault (1987), ao discutir a disciplinarização dos corpos, a partir do século 

XVIII, elabora o conceito de “corpos dóceis” e domesticados por meio das técnicas 

disciplinares: vigilância e punição. Por esse conceito, os corpos que anteriormente 
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eram livres para exercerem seus desejos mais instintivos, passaram a serem 

regulados através das instituições – com ênfase direta da medicina e da 

medicalização dos corpos. Essas técnicas disciplinares são o que Foucault 

denominou de biopoder.  

O biopoder – originado através do desdobramento do dispositivo da 

sexualidade – foi responsável por macroacontecimentos históricos, como fluxos 

migratórios e controles das taxas de mortalidade e natalidade. No entanto, ele também 

engloba aspectos de menor alcance, relacionados a grupos sociais específicos, como 

a caracterização do corpo da mulher como um corpo sensual, sexual e reprodutivo. 

As mamas como sinônimo de beleza e êxito social não poderiam ser feias ou 

extirpadas por cirurgia, gerando o sentimento direto de frustração e vulnerabilidade 

nas mulheres que foram operadas, principalmente pelo entendimento de desvalia 

social.  

Visto que, socialmente o corpo feminino é dirigido para a sexualidade e 

reprodução, compreende-se que não caberiam mamas mutiladas por cirurgia, por 

mais que a intenção curativa do procedimento a justificasse. Daí decorre que o 

processo de exclusão social promovido pela modificação na autoimagem tem como 

pano de fundo – seguindo as concepções de Foucault (1987) – a disciplinarização dos 

corpos através do biopoder.  

 

“É a nossa feminilidade né. Você se sente mal. Até você conseguir se 
conscientizar que aquilo ali é um processo, e tudo, que foi necessário. É meio 

complicado. Eu fiquei meio pra baixo nessa época. 
É eu me olhar no espelho e me sentir 

esquisita. Sentia que alguma coisa tava faltando”. 
(GUE7) 

 

Goffman (1988) ao definir o conceito de estigma como algo que causa defeito 

ou desvantagem sobre os outros, reforça a reflexão de Foucault quando mostra que, 

para haver um estigmatizado, é necessário que haja uma sociedade que o reconheça 

como diferente. Mulheres com câncer de mama submetidas a mastectomia muitas 

vezes negociam tornar essa informação pública pelo medo de se sentirem menores 

socialmente ou meramente excluídas.  

Para aprofundar a discussão da mastectomia no âmbito antropológico, 

Zygmunt Bauman (2005) descreve identidade como sinônimo de pertencimento. Ao 

pertencer a um grupo, um indivíduo deve pactuar dos mesmos identificadores que o 
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marcam. A mulher com câncer de mama que precisou retirar o órgão pode ter sua 

identidade afetada na medida em que não reconhece mais esse pertencimento dentro 

da sua autoimagem modificada.  

A mulher que foi submetida à mastectomia negocia a todo o tempo suas 

representações e a apresentação do seu corpo nos espaços público e privado 

(AURELIANO, 2009). As identidades sociais também discutidas por Bauman (2005) 

são refeitas em todos os instantes desde que a mulher sabe do seu diagnóstico. 

 
“Eles querem ver, pra ver como é que é. Matar a curiosidade. 

... 
Eu tenho vergonha. Um pouco de vergonha. Mas eu acho legal, pra 

poder as pessoas também, se conscientizar. Porque ainda não tem, tem muita gente 
que não se conscientizou disso, né. Que não trata, que não vê...” 

(GUE5) 

 

Reconstruir ou não a mama é uma questão que deve ser individualizada entre 

as mulheres submetidas a mastectomia. Pelo fato de a reconstrução mamária ser um 

evento tantas vezes mais mórbido e doloroso que a própria remoção da mama, a 

reflexão sobre qual seria a serventia da mama reconstruída deve ser questionada. A 

mama social, refeita com intuito do reparo do defeito pode não atender as expectativas 

sexuais da mulher, já que fisicamente não mais configura uma zona erógena e 

também não assumirá a função fisiológica da amamentação, no caso das jovens, visto 

que não possui glândula na sua reconstrução. A transformação do corpo reconstruído 

continuará a ser negociada visto que ainda se constitui em um corpo modificado 

(AURELIANO, 2009).  

 

“Agora não quero mais não. 
Me cortar de novo? Aí eu não tenho quem faça as coisas. 

E por isso que eu tenho medo de dizer assim, eu vou botar 
o outro (seio), e ficar mais um, três, quatro meses encostada”. 

(GUE9) 

 

O corpo ao ser exposto a uma descontinuidade pela cirurgia acaba tendo uma 

fragmentação sexual e a redução da “erotogenia”. Os órgãos sexuais, assim como as 

mamas correspondem a esse todo que necessita unidade para o pleno funcionamento 

(BUTLER, 2003, p.167). 

8.2.4. As incertezas sobre a reconstrução da mama: uma renúncia ao 

próprio corpo? 
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O tratamento do câncer de mama envolve sucessivas etapas e nem sempre a 

mesma ordem para cada mulher. Para pacientes que se submetem à quimioterapia 

neoadjuvante seguida por cirurgia na mama e radioterapia, tem-se uma média de 

duração de aproximadamente 10 a 12 meses de tratamento, incluindo consultas e 

internações. Há ainda mulheres que necessitam seguir por 5 a 10 anos ingerindo 

comprimidos diários com o objetivo de bloquear os hormônios femininos. Todas essas 

terapêuticas têm, além do objeto de tratar o câncer, diminuir a chance de uma eventual 

recidiva (LIEDKE, 2006). 

Uma mulher que vivenciou tantas etapas diferentes do tratamento pode ter 

conseguido elaborar perdas corporais, como a da mama, pode ter desistido de ser 

submetida a mais consultas e internações com a equipe de cirurgia plástica, como 

também pode estar ansiosa para iniciar esse processo para se reconhecer como 

alguém completo e reparado plenamente.  

Para se reconstruir uma mama que foi mastectomizada é necessária uma área 

doadora de musculo e pele. A área doadora mais comum é o dorso, mas também 

pode ser a parte inferior do abdome. A mama reconstruída após a mastectomia não 

possui a função fisiológica de amamentar, visto que não é feita de glândula mamária 

e sim prótese de silicone ou gordura abdominal e não possui a função erógena pois a 

papila mamária (“mamilo”) reconstruído não possui terminações nervosas. Decidir 

reconstruir a mama inclui ser submetida a duas ou três cirurgias reparadoras, 

dependendo da técnica de reconstrução que será realizada, o que demanda preparo 

emocional e físico da mulher. 

 
“E não quero a reconstrução. Não quero, porque, eu 

tenho esse problema de rejeição. Eu já tive... eu tirei o útero porque tive mioma. Tirei 
vesícula. As cesarianas, tive duas, só tenho um filho vivo, o outro morreu. A menina 

morreu. Mas toda a minha cirurgia, o senhor pode contar, que os pontos abrem. É 
rejeição dos pontos. Botar uma mama aqui pra eu ter problema. Meu marido... é 

meu companheiro, meu amigo. O senhor sabe o que que é ter amigo? Eu digo pra 
ele, é Deus, e você. Porque, se eu precisar, todos estão ocupados. Porque a vida tá 

assim mesmo, né. Todo mundo muito ocupado. Mas eu tenho Deus, em primeiro 
lugar. E tenho meu marido. Que faz de tudo por mim. Que liga, pra saber se eu 

tomei remédio. “Tomou anastrozol?”. Esse anastrozol mata, né”. 
(GUE4) 

Goffman (1988), em seu livro Estigma, mostra essa palavra relacionada a uma 

marca corporal que poderia desqualificar o indivíduo socialmente. O estigma traduz 

algo que ameaça a sociedade por representar exatamente algo ruim, gerando 
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exclusão do estigmatizado. Além disso, vivemos numa sociedade que cultua o corpo, 

os seios aumentados por próteses de silicone e estamos no topo do ranking dos 

países que são maiores consumidores de cirurgia plástica (Sociedade Brasileira de 

Cirurgia Plástica, ANO). Isso mostra o quanto os brasileiros determinam o padrão de 

beleza e o quanto isso significa ser bem-sucedido socialmente. 

Diante da reflexão de Goffman (1988), é possível discutir o quanto uma mulher 

sem mama partilha o sofrimento de se sentir marcada e desvalida pela cicatriz da 

mastectomia e o quanto o processo de reconstrução possa ir além do físico para ela.  

O desejo pela reconstrução para a manutenção da feminilidade pode também 

ser discutido como o principal contraponto da teoria falocêntrica de Freud. De forma 

sucinta, o falocetrismo descreve uma lógica de superioridade masculina onde o falo é 

o elemento fundamental. Essa divisão simbólica entre os sexos é uma herança do 

patriarcado que coloca homens e mulheres em assimetria. Seguindo essa reflexão, 

mulheres que pela doença perderam a mama podem ter um sentimento de desvalia 

social mais intenso por reconhecerem nesse órgão o principal ponto de sua 

feminilidade. O desejo de reconstrução tende a minimizar essa percepção na tentativa 

de reestabelecer seus elementos físicos que a fazem reconhecer-se como mulher 

(FURLAN, 2013). 

Birman (1999) reformulou a teoria de feminilidade de Freud como o repúdio a 

castração. Nesse modelo, o paradigma adotado é o mesmo da sexualidade masculina 

no qual tudo que foge desse modelo é tratado de forma negativa. Há uma valorização 

do que é singular em relação ao universal. A mulher que deseja reconhecer sua mama 

como marco da feminilidade demostra real interesse na reparação simbólica do que 

lhe é singular, do que reata sua boa relação com o corpo e sua autoestima pela 

reaproximação da sua autoimagem com o que designava normal (ALMEIDA, 2012). 

 
“(A mama) É um símbolo pra mim, literalmente. Hoje, de coração, claro que eu 

penso em fazer (a reconstrução), mas antes era 100% de querer botar a prótese. 
A reconstrução. Hoje, eu já fico assim, só feliz sem. Não preciso do peito. 

Assim, atrapalha (a vida sexual)... eu não consigo ficar sem sutiã. Mesmo eu tendo 
relação, eu fico com a parte de cima. 

Não, ele (marido) tenta (vê-la nua). Às vezes até tiro, por causa dele insistir muito. Ele quer 
me mostrar que não mudou pra ele. Mas, eu não me sinto confortável”. 

(GUE10) 

No livro, História de Sexualidade vol.1 – a vontade de saber, Michel Foucault 

questionou a ideia naturalizada que fazemos da sexualidade, como dado da natureza, 

cuja verdade intrínseca pode ser apreendida pelas ciências médicas e psicológicas. 
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Para destacar seu caráter artificioso como instância de regulação de corpos, 

comportamentos e produção de subjetividades, ele formulou sua noção acerca do 

“dispositivo da sexualidade” (FOUCAULT, 2005, p. 100). 

A partir dessa interpretação de Foucault, pode-se mostrar como a sexualidade 

atravessou os séculos XIX e XX em um elemento organizador e definidor da verdade 

mais íntima dos sujeitos. Esses estudos foram capazes de produzir inúmeros efeitos 

de normalização e patologização sobre a vida de indivíduos e populações. Embora o 

desejo em se sentir normatizada durante o processo terapêutico ocorra, ao longo do 

percurso algumas mulheres desistem da reconstrução por já terem se adaptado ao 

novo corpo e não mais desejarem parar suas vidas e por não terem quem as auxilie 

nesse período. Desconsideram de alguma forma a reconstrução como algo 

terapêutico, colocando no plano secundário frente a prioridade de seguir a própria 

vida.  

 
“Vocês vão me decepar? Não fala 

essa palavra. Nós vamos te operar. Aí eu disse: mas eu quero minha maminha no 
lugar. Não te preocupa, que a gente vai deixar tudo preparado pra você operar. 

 E quando eu me operei, eu passava mão nisso aqui, isso aqui era grossão. 
 Aí eu pensava que era esse expansor. 

... 
agora não quero mais não. 

... 
Me cortar de novo? Aí eu não tenho quem faça as coisas”. 

(GUE9) 

 

A elaboração do conceito de sexualidade como um dispositivo disciplinar e 

biopolítico demonstra como historicamente sexo e sexualidade foram compreendidos. 

A correlação de sexo, corpo e desejo, socialmente organizada a partir de uma 

determinada configuração de poderes foi o principal sistema de composição da 

identidade contemporânea (FOUCAULT, 1987). Seguindo essa argumentação, 

podemos afirmar que a reconstrução mamária tem diferentes efeitos para as mulheres 

que se situam em períodos da vida diferenciados. Por isso, mulheres na pós 

menopausa e sem companheiro justificam o não desejo pela reparação cirúrgica da 

mama pela própria solidão. Estar sozinha e sem expectativa de encontrar alguém para 

relacionamento íntimo faz com que elas pensem não precisar mais da mama perdida 

com a doença. Assim, a reparação cirúrgica traz à tona o aspecto normatizador da 

própria sexualidade junto ao corpo mutilado que, supostamente, não tem mais a 

intenção de promover prazer.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Discutir câncer de mama e questões relacionadas a identidade e estigma se 

tornam um desafio quando tanto pacientes quanto profissionais de saúde se ocupam 

a maior parte do tempo com dados prognósticos estatísticos, novas drogas e técnicas 

de conservação da mama. É inegável que todo estudo honesto e ético tem seu valor 

dentro da ciência, porém é necessário que questões subjetivas fossem mais 

discutidas no cenário acadêmico com o intuito de aumentar o sentimento de empatia 

no cuidado da equipe multidisciplinar.  

Como médico, socialmente colocado no lugar de saber frente aos pacientes, foi 

uma experiência engrandecedora sair desse lugar e exaltar o protagonismo das 

entrevistadas nas suas próprias histórias, sempre únicas e entrelaçadas com as de 

tantas outras que passam por situações semelhantes no enfrentamento da doença. 

Elas também apresentaram alguma dificuldade ao falar livremente diante de um 

médico pois imaginavam que haveria uma resposta certa para cada indagação, por 

mais aberta que fosse, pois nunca tinham vivido aquele espaço de liberdade de fala 

na instituição.  

A abordagem das questões referentes às alterações na autoimagem e as 

possíveis consequências na percepção de identidade foi diversas vezes analisada 

pelas entrevistadas como evento inédito, já que na maioria dos núcleos de 

convivência, elas são convidadas ao enfrentamento direto dessas questões sem 

sequer terem a opção de não aceitar – um evento de alteridade claramente 

transformadora. As participantes na maior parte do tempo negaram inicialmente o 

impacto negativo da doença e no decorrer da entrevista sinalizaram sofrimento por 

outros meios, como choro, recolhimento e raiva – contradizendo o discurso inicial.  

Foi bastante frequente a relação, como na literatura de Foucault e Martin, com 

as percepções de gênero durante o tratamento. É notório que uma mulher submetida 

a mastectomia se sinta menos feminina e isso certamente torna o tratamento em um 

marco divisor do entendimento de feminilidade na vida delas. Como todas esperaram 

cerca de 6 a 8 meses para a cirurgia enquanto estavam recebendo quimioterapia 

neoadjuvante, elas afirmaram que puderam se preparar melhor para a ideia de perder 

a mama e anemizar esse impacto.  
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Em relação à reconstrução mamária, os aspectos socioculturais se mostraram 

como variantes na decisão de se submeter novamente aos procedimentos cirúrgicos. 

Como algumas precisavam trabalhar e não tinham estabilidade para o afastamento 

por doença decidiram, não pelo próprio corpo, mas pela manutenção do sustento. 

Outras, apoiadas nos constructos de que mamas servem para amamentar e para a 

sexualidade apenas, julgaram não necessitar mais da reconstrução por não terem 

mais a intenção de se relacionarem sexualmente com ninguém.  

Diante de todas essas ponderações, e de que nenhum estudo contempla todos 

os saberes, reconheço que de alguma forma a minha presença identificado como 

“médico” do instituto e não como “pesquisador” possa ter limitado a fala de algumas 

entrevistadas com medo de anotações no prontuário médico ou meramente 

julgamentos que elas pudessem ter sobre si mesmas. Essa percepção ocorreu 

durante o trabalho de campo e não invalidou o mesmo, já que todas as mulheres 

convidadas não se recusaram a colaborar.  

Em setembro de 2018, no ensejo da chegada do Outubro Rosa, convidei 

amigos para produzir uma série de vídeos com pacientes que já se submeteram ao 

tratamento do câncer de mama. Essas mulheres não eram as mesmas da pesquisa 

de campo, porém utilizamos as mesmas técnicas de entrevista adaptadas ao vídeo. 

Surgiu, então, um pequeno documentário intitulado “Caminhos Divididos” com o 

objetivo de informar e convidar outras mulheres ao enfrentamento do diagnóstico e 

tratamento do câncer de mama.  
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10. PRODUÇÃO TÉCNICA 

 

O mestrado profissional contempla a necessidade de uma Produção técnica à 

sociedade. Durante grande parte do processo de construção desta dissertação, 

acreditamos que a Produção técnica seria a produção de conteúdo acadêmico, como 

um possível artigo. 

No entanto, o trabalho de campo realizado em abril de 2018 com entrevistas 

semiestruturadas com mulheres em seguimento pós tratamento de câncer de mama 

no INCA inspirou uma série de vídeos produzidos em setembro de 2018 com cinco 

mulheres tratadas pelo autor em sua clínica particular. Utilizando técnicas aprendidas 

no trabalho de campo, foram realizadas cinco entrevistas gravadas em cenário 

adequado e com capitação de áudio e vídeo para posterior edição por equipe 

jornalística.  

As mulheres convidadas foram: Fernanda Muniz, Maria Emília Hauari, Sylvia 

Lenz, Ana Lúcia Gonzaga e Cristina Angélica Mascaro. Depois de assinarem o TCLE 

e a cessão de direitos de áudio e imagem, cada uma foi entrevistada durante, 

aproximadamente, 40 minutos a 1 hora, respondendo questões abertas sobre cinco 

grandes temas:  

1. Como foi sua reação ao ver o resultado da biópsia de mama? 

2. Como ficou sua relação com seus amigos e familiares durante o tratamento do 

câncer de mama? 

3. Como foi lidar com a necessidade de operar a mama? 

4. Quais foram seus medos e anseios em relação a quimioterapia? 

5. Como é a vida após o tratamento?  

O projeto foi intitulado “Caminhos Divididos” e foi vinculado na internet através 

do YouTube e Facebook. A série foi editada pela Leveza Produções, como um 

minidocumentário, onde os discursos foram sendo costurados com o intuito de 

produzir um discurso não uníssono sobre tantas variáveis, porém único, onde as 

mulheres que os assistissem encontrassem uma fonte se apoio no enfrentamento da 

doença. A empatia era o sentimento desejado pela equipe envolvida no projeto. 
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Vídeo 1 – DEPOIS DA BIÓPSIA 

 
 

O Câncer de Mama é uma doença que não escolhe raça ou classe social. 

Aproximadamente 90% dos casos não têm relação com mutações genéticas 

herdadas. São chamados de tumores esporádicos, não familiares. A mulher com 

diagnóstico de câncer de mama precisa normalmente de algum tempo para lidar com 

a notícia já que, após esse marco, ela abandona a condição anteriormente 

estabelecida de atividade para se colocar num lugar de passividade em relação à 

própria vida. Depois da biópsia, com a confirmação da doença, a mulher tem seu 

caminho de vida dividido. É disso que tratamos no episódio de estreia da série. 

https://www.youtube.com/watch?v=sdm6SPoNfoI&t=12s 

 
  

https://www.youtube.com/results?search_query=%23C%C3%A2ncerDeMama
https://www.youtube.com/results?search_query=%23bi%C3%B3psia
https://www.youtube.com/results?search_query=%23estreia
https://www.youtube.com/watch?v=sdm6SPoNfoI&t=12s
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Vídeo 2 – COMO PASSEI A SER VISTA 

 
 

No segundo episódio de Caminhos Divididos, a conversa é sobre a reação das 

pessoas próximas ao diagnóstico de Câncer de Mama. Será que elas sabem lidar com 

as dúvidas e os anseios das pacientes? Será que escolheram as estratégias mais 

adequadas para apoiar quem está enfrentando a doença? 

https://www.youtube.com/watch?v=E55f-IGEj6M 

 
Vídeo 3 – CHEGOU A HORA DA CIRURGIA 

 
 

Uma das principais angústias enfrentadas pela mulher que recebe o 

diagnóstico de câncer de mama é a cirurgia. Em jogo, as alterações na autoimagem 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23CaminhosDivididos
https://www.youtube.com/results?search_query=%23C%C3%A2ncerDeMama
https://www.youtube.com/watch?v=E55f-IGEj6M
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e o medo de se sentir mutilada. Numa sociedade que tem o seio como referência de 

feminilidade, vivenciar esse momento é algo desafiador sob vários aspectos. 

https://www.youtube.com/watch?v=OxIvNXRa4jo&t=125s 

 
Vídeo 4 – O MEDO DA QUIMIOTERAPIA 

 
 

Em muitos casos, a cirurgia não é a única etapa do tratamento do câncer de 

mama. É aí que entra a quimioterapia, que nada mais é do que a administração de 

drogas com o objetivo de destruir as células cancerígenas e evitar sua reprodução 

pelo organismo. Um momento delicado no enfrentamento da doença, marcado por 

alguns efeitos colaterais incômodos, como náuseas, e ainda por reflexos na 

autoimagem da mulher, provocados, principalmente, pela queda dos cabelos. Esse é 

o tema do penúltimo episódio da série Caminhos Divididos. 

https://www.youtube.com/watch?v=M6zfNjBAmew&t=11s 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=OxIvNXRa4jo&t=125s
https://www.youtube.com/results?search_query=%23quimioterapia
https://www.youtube.com/results?search_query=%23CaminhosDivididos
https://www.youtube.com/watch?v=M6zfNjBAmew&t=11s
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Vídeo 5 – DEPOIS QUE TUDO PASSOU... 

 
 

O último episódio de Caminhos Divididos traz as expectativas, as reflexões e 

os projetos de futuro destas cinco mulheres no pós-tratamento do câncer de mama. 

Uma oportunidade para desconstruir estereótipos e preconceitos ligados à doença e 

às mulheres que vivenciam essa experiência. 

https://www.youtube.com/watch?v=gFXm0H_B1yU&t=1s 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/results?search_query=%23CaminhosDivididos
https://www.youtube.com/watch?v=gFXm0H_B1yU&t=1s
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