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RESUMO
Objetivo: descrever as repercussões que envolvem a sexualidade durante os tratamentos de neoplasias da
mama. Método: estudo qualitativo, descritivo, exploratório, a ser realizado com mulheres em tratamento de
neoplasias da mama no Centro de Alta Complexidade em Oncologia, localizado em Maceió-AL. A coleta de
dados se realizará por meio da aplicação individual de uma entrevista semiestruturada que será gravada e,
posteriormente, transcrita. Os dados serão submetidos à técnica de Análise Temática e discutidos de acordo
com a Teoria de Enfermagem de Callista Roy (Teoria da Adaptação). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Alagoas, CAAE 57322316.5.1001.5013. Resultados
esperados: identificar as repercussões relacionadas à sexualidade e suas adaptações durante o tratamento
para neoplasias da mama e, a partir delas, proporcionar conhecimento aos profissionais de saúde, a fim de
subsidiar suas ações no cuidado a essas mulheres. Descritores: Neoplasias da Mama; Sexualidade; Mulheres;
Enfermagem.
ABSTRACT
Objective: to describe the repercussions that involve the sexuality during the treatments of neoplasias of the
breast. Method: qualitative, descriptive, exploratory study to be performed with women in the treatment of
breast neoplasms at the Center of High Complexity in Oncology, located in Maceió-AL. The collection of data
will be done through the individual application of a semi-structured interview that will be recorded and,
later, transcribed. The data will be submitted to the Thematic Analysis technique and discussed according to
Callista Roy's Theory of Nursing (Adaptation Theory). The research project was approved by the Research
Ethics Committee of the Federal University of Alagoas, CAAE 57322316.5.1001.5013. Expected results: to
identify the repercussions related to sexuality and its adaptations during the treatment for breast neoplasms,
and, from them, to provide knowledge to health professionals, in order to subsidize their actions in the care
of these women. Descritores: Breast Neoplasms; Sexuality; Women; Nursing.
RESUMEN
Objetivo: describir las repercusiones que involucran la sexualidad durante los tratamientos de neoplasias de
mama. Método: estudio cualitativo, descriptivo, exploratorio, a realizarse con mujeres en tratamiento de
neoplasias de mama en el Centro de Alta Complejidad en Oncología, ubicado en Maceió-AL. La recolección de
datos se realizará a través de la aplicación individual de una entrevista semiestructurada que será grabada, y
posteriormente, transcrita. Los datos serán sometidos a técnica de Análisis Temática y discutidos de acuerdo
con la Teoría de Enfermería de Callista Roy (Teoría de la Adaptación). El proyecto de investigación fue
aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Federal de Alagoas, CAAE
57322316.5.1001.5013. Resultados esperados: identificar las repercusiones relacionadas a la sexualidad y sus
adaptaciones durante el tratamiento para neoplasias de mama, y partir de ellas, proporcionar conocimiento a
los profesionales de salud, a fin de subsidiar sus acciones en el cuidado a esas mujeres. Descritores:
Neoplasias De Mama; La Sexualidad; Las Mujeres; Enfermería.
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INTRODUÇÃO
Câncer é a definição dada a um grupo de
mais de 100 doenças que têm, como
característica, o crescimento desordenado
celular que invade tecidos e órgãos e que
pode se espalhar por várias partes do corpo.
As causas do câncer podem ser internas, no
que se refere aos fatores genéticos de cada
indivíduo, e externas, quando relacionadas
aos hábitos de vida e ao meio ambiente.1
De acordo com o Instituto Nacional de
Câncer, a neoplasia da mama é o câncer mais
incidente entre a população feminina no
mundo. Segundo o sistema de informação de
mortalidade, no ano de 2013, 14.388 pessoas
morreram por essa neoplasia; destas, 181
eram homens e 14.206, mulheres. Estima-se
que, no ano de 2016, serão diagnosticados
57.960 novos casos no Brasil, o que faz com
que a neoplasia de mama seja a segunda mais
incidente em mulheres brasileiras, sendo
considerada um problema de saúde pública.1
Para as mulheres, a mama significa mais do
que apenas uma parte do corpo, ela está
intimamente associada com a feminilidade,
com a maternidade e com a sexualidade.2
Devido a isso, qualquer alteração, distúrbio ou
anormalidade nas mamas tende a provocar
impacto na vida emocional da mulher. A
sexualidade, em particular, é um dos
principais fatores que fazem parte de uma
relação conjugal, além de ser um importante
aspecto da qualidade de vida.3-4
O tratamento dessa neoplasia abrange
intervenções locais, que são cirurgias e
radioterapia, ou sistêmica, que é a
quimioterapia. Tais intervenções podem ser
utilizadas individualmente ou em conjunto e
afetam a mulher em diversas áreas da vida.
Além disso, apenas a confirmação do
diagnóstico pode causar grande sofrimento,
visto que essa patologia, muitas vezes, é
associada à dor, ao sofrimento, à debilidade e
à morte.5-6
O tratamento cirúrgico, por se tratar da
retirada total ou parcial de um dos principais
símbolos sexuais da mulher, pode provocar
diversos efeitos que interferem diretamente
na autoimagem e sexualidade da mulher,
como a diminuição da autoestima, medo da
não aceitação e depressão. O tratamento
realizado com fármacos antineoplásicos
também causa alguns efeitos que podem
afetar esses processos como a perda do
cabelo, a indução da menopausa, a secura, o
prurido, a dor e a irritação vaginal.7-8
A sexualidade é considerada um aspecto de
vida da mulher que pode ser afetado durante
o tratamento dessa neoplasia. Por isso, esta
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pesquisa busca responder à seguinte questão
norteadora: Quais são as repercussões na
sexualidade para a mulher em tratamento de
neoplasias da mama?
A realização deste estudo justifica-se pela
necessidade de se compreender como essa
patologia e o seu tratamento afetam a
sexualidade
e,
consequentemente,
a
qualidade de vida das mulheres, a fim de
subsidiar
o desenvolvimento de uma
assistência de Enfermagem adequada às
mesmas.
Este estudo possui relevância para as
práticas de saúde e contribui para a
comunidade científica em saúde, pois ajuda
na construção do conhecimento sobre o tema,
reforçando a importância de os profissionais
de saúde conhecerem e compreenderem que a
sexualidade é um dos aspectos da mulher que
podem ser prejudicados durante o tratamento
da doença e que, por isso, devem estar
capacitados para orientar as pacientes a
respeito dessa temática, a fim de que haja
aceitação e compreensão, por parte delas
próprias e da sociedade, de que as
capacidades da mulher não estão limitadas a
apenas um órgão.9-10

OBJETIVO
● Descrever as repercussões que envolvem
a sexualidade durante os tratamentos de
neoplasias da mama.

MÉTODO
Estudo
qualitativo,
descritivo
e
exploratório, utilizando, para a análise, o
referencial teórico de Callista Roy − a Teoria
da Adaptação, que se baseia na compreensão
do indivíduo como um sistema aberto e capaz
de se adaptar aos estímulos ambientais, sejam
estes externos ou internos.11
O cenário para a realização da pesquisa
será o Centro de Alta Complexidade em
Oncologia (CACON), localizado na cidade de
Maceió/Alagoas. Tal escolha se justifica, pois,
pelo fato de o CACON ser referência para o
atendimento de alta complexidade no Estado,
bem como atender um quantitativo grande de
mulheres em tratamento para o câncer de
mama. Nesse mesmo ambiente encontram-se
mulheres que já receberam tratamento de
quimioterapia, radioterapia, mastectomia
total,
mastectomia
parcial
e
quadrantectomia. Os dados serão coletados no
segundo semestre de 2017, entre os meses de
setembro e outubro. Serão inseridas, como
participantes deste estudo, as mulheres em
tratamento de neoplasia da mama, dentro dos
seguintes critérios de inclusão: todas as
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mulheres em tratamento de neoplasia da
mama, a partir dos 18 anos. São critérios de
exclusão: mulheres em tratamento de
neoplasia da mama que estejam passando por
algum estresse emocional e/ou debilidade que
as impossibilitem de participar da pesquisa.
A coleta de dados será realizada em duas
fases. A primeira utilizará a técnica de
entrevista, por meio da aplicação de um
questionário semiestruturado composto por
três blocos temáticos: 1. Dados de
Identificação (idade, escolaridade, estado
civil, ocupação, raça, tempo de reclusão); 2.
Antecedentes pessoais, ginecológicos e
obstétricos (tabagista, etilista, menarca,
coitarca, uso de contraceptivos, idade da
primeira gestação, realização de exame da
mama, identificação atual de sinais ou
sintomas
ginecológicos
e/ou
infecções
sexualmente transmissíveis) e 3. Tratamento
do Câncer (diagnóstico, tratamento realizado,
quais repercussões, sintomas que afetam a
sexualidade). A segunda fase será realizada
por meio de consulta aos prontuários das
mulheres entrevistadas.
A fase de aproximação será previamente
acordada com os profissionais que prestam
assistência no serviço. As entrevistas
acontecerão no momento em que as mulheres
estejam esperando a consulta médica. As
mesmas serão convidadas para uma sala
reservada, para que não se sintam expostas.
As entrevistas serão gravadas para garantir a
captação das informações e discursos mais
relevantes que poderão ser registrados no
mesmo material de entrevista.
Os dados serão analisados em três fases: a
pré-análise, a exploração do material e o
tratamento dos resultados. Em seguida, eles
serão categorizados por blocos temáticos, de
acordo com a técnica de Análise Temática de
Minayo. Para a autora, fazer a análise
temática consiste em descobrir os núcleos de
sentido que fazem parte de uma comunicação
cuja presença ou frequência signifiquem
alguma coisa para o objetivo analítico
visado.12 Portanto, a presença de alguns tipos
de temas, durante o discurso, indica os
valores e os modelos de comportamento
presentes no mesmo. Após a análise dos
dados, os registros serão arquivados,
garantindo às participantes segurança e
confiabilidade e resguardando os requisitos
legais.
As mulheres serão esclarecidas sobre a
finalidade da pesquisa. Aquelas que aceitarem
participar do estudo assinarão o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em
duas vias, conforme a Resolução n.º 466/12,
do Conselho Nacional de Saúde. Será
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garantido ainda que, mesmo que tenha
assinado o TCLE, a mulher poderá desistir da
sua participação a qualquer momento do
estudo, não havendo prejuízo ou dano de
qualquer ordem. O projeto de pesquisa foi
enviado ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP)
da Universidade Federal de Alagoas/UFAL,
pela Plataforma Brasil, para apreciação. O
mesmo foi aprovado sob CAAE n.º CAAE
57322316.5.1001.5013.

RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se que seja possível identificar as
dificuldades relacionadas à sexualidade e as
adaptações durante o tratamento de mulheres
com neoplasias da mama e, a partir delas,
proporcionar conhecimento aos profissionais,
a fim de subsidiar suas ações no cuidado a
essas mulheres, levando em consideração que
a assistência em saúde deve ser integral,
considerando todos os seus aspectos e
incluindo a sexualidade como necessidade
humana básica.
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