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Introdução: O câncer designa um termo geral que compreende um conjunto de mais de cem 

doenças, que é manifestado por meio de um crescimento desordenado de células cancerosas, 

no qual, ao contrário de morrer, elas se multiplicam de forma exacerbada, formando novas 

células anormais. O câncer de mama é uma das principais causas de morte entre as mulheres 

no Brasil – cerca de 11 mil óbitos por ano. Apesar de ser considerado um tipo de câncer de 

bom prognóstico, as taxas de mortalidade por câncer da mama continuam elevadas no Brasil, 

muito provavelmente porque a doença ainda tem sido diagnosticada em estágios avançados 

[1]. A mastectomia (do grego, mastós, mama e ektomia, remover) é o nome dado à cirurgia na 

mama efetuada primeiramente por Halsted em 1882 e consiste em um dos tratamentos 

cirúrgicos para o câncer de mama. A realização da mastectomia pode ocasionar uma 

diversidade de repercussões que podem ser vivenciada de modo traumático pela mulher, 

sendo considerada uma mutilação, devido ao surgimento de linfedema no braço, que aparece 

após a dissecção dos linfonodos axilares, dessa forma, há prejuízos na funcionalidade do 

membro superior, além de ocorrer uma mudança da sensação tátil do seio após sua 

reconstrução [2]. A mulher que passou pela cirurgia de mastectomia pode vivenciar luto, 

vergonha em lidar com o próprio corpo e dificuldades ao retomar a sua vida ocupacional. 

Preconceito, sentimentos de impotência, frustração, ansiedade, depressão e o próprio temor da 

doença podem comprometer o cotidiano da mulher com câncer de mama, além de prejudicar 

suas relações sociofamiliares e seu engajamento ocupacional [3]. Nessa perspectiva, a 

mastectomia altera a imagem corporal construída ao longo dos anos, a qual se constitui como 

resultado de experiências e vivências, e que traz consigo traços característicos de toda a vida, 

Além disso, trata-se do modo como individuo percebe seu próprio corpo e a sua aparência 

física, considerando a representação mental acerca de sua forma, tamanho e características, 

bem como atitudes que revelem comportamentos e sentimentos relativos à satisfação ou 

insatisfação corporal [4]. Ao se relacionar o tema ocupação como um determinante de saúde, 

o conhecimento sobre as ocupações humanas e como elas se relacionam com a saúde, bem 

estar e a participação social traz uma compreensão sobre o significado de como as pessoas 

vivem e apreendem a vida cotidiana dentro dos contextos cultural, social e história do seu 

mundo em essência. As ocupações são definidas como atividades em que as pessoas se 

envolvem para ocupar o seu tempo, de cunho significativo, possuindo um propósito nas 

atividades em que os indivíduos escolhem ou necessitam se envolver [5]. Objetivos: Dessa 

forma, este estudo objetiva relatar a experiência de acadêmicas de Terapia Ocupacional na 

execução de um grupo terapêutico ocupacional sobre a temática da compreensão do ocupar-se 

de mulheres que realizaram a cirurgia de mastectomia. Descrição da Experiência: Realizou-

se atividade Terapêutica Ocupacional grupal no Projeto de Extensão intitulado: Ações de 

cuidado integral à saúde de pacientes mastectomizadas do Estado do Pará: abordagens 

interdisciplinares entre a Fisioterapia e Terapia Ocupacional na Universidade Federal do Pará, 
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da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Foi proposta atividade de educação em saúde que objetivou favorecer a troca de experiências 

entre mulheres que realizaram a cirurgia mastectomia, bem como proporcionar um espaço 

para a reflexão das mudanças no fazer ocupacional. Inicialmente, solicitou-se que as 

participantes ficassem em roda e por meio de um mural interativo contendo as seis dimensões 

de ocupações: Atividade de Vida Diária (AVD), Atividade Instrumental de Vida Diária 

(AIVD), trabalho, sono e descanso, lazer e participação social estimulou-se que as 

participantes compartilhassem as suas experiências em cada dimensão e se houve alguma 

modificação ou não e como estava sendo a sua vivência pessoal. Em seguida, fez-se 

orientações com o intuito de favorecer o melhor engajamento ocupacional. Resultados: 

Durante a execução do grupo observou-se através dos relatos proferidos que antes de realizar 

a cirurgia de mastectomia a rotina dessas mulheres consistia em gerenciar a casa, realizar o 

trabalho remunerado e cuidar da família. Após a mastectomia, houve alterações na rotina 

ocupacional, havendo a necessidade de ocupar-se principalmente de atividades voltadas para 

o tratamento do câncer como quimioterapia e radioterapia, bem como de atividades de 

reabilitação física. Estas mulheres relataram que a cirurgia da mama impactou negativamente 

em suas relações afetivas, especialmente no que tange à sexualidade, enfatizando que o 

trauma em relação à mutilação e à distorção da autoimagem é um aspecto importante, pois a 

mama é uma parte simbólica e característica da imagem feminina, e faz relação com a 

sexualidade e também com a função de ser mulher. Pode-se observar uma grande insegurança 

em relação às atividades laborais, muitas precisaram parar de trabalhar ou mudar de função 

em razão das sequelas do tratamento. As AIVD’s demonstraram-se mais prejudicadas, haja 

vista que o papel social da mulher ainda é frequentemente visto como de cuidar do outro e de 

gerenciamento do lar. As dificuldades no desempenho das atividades domésticas geram a 

necessidade de serem feitas adaptações em suas rotinas na tentativa de retomar suas funções. 

Há relatos de alterações de humor após o tratamento e distúrbios do sono, o distúrbio mais 

prevalente é a insônia e está relacionada ao medo da recorrência, depressão e sintomas 

vasomotores decorrente do tratamento hormonal. Outra ocupação afetada trata-se da 

participação social associada a diminuição da autoestima, de acordo com os relatos muitas 

mulheres preferem não sair de casa para não serem confrontadas com o olhar e preconceito do 

outro pela falta de cabelo ou do seio. Outra mudança significativa referida foi no desempenho 

sexual, no qual houve diminuição da libido e da construção corporal, haja vista que o seio é 

visto como imagem da sexualidade feminina. Os procedimentos clínicos realizados 

ocasionaram mudanças no desempenho ocupacional, devido a limitações na amplitude de 

movimento e nos cuidados agora necessários como: evitar carregar peso no lado afetado, não 

retirar a cutículas das unhas, não aferir a pressão arterial no lado afetado e não entrar em 

contato com produtos químicos e com o calor, evitar a utilização de objetos cortante. Dessa 

forma, atualmente, essas mulheres não conseguem desempenhar as atividades de preparar 

refeições, limpar a casa, ocasionando dependência de outros para a realização de tais 

atividades. Conclusão: Por meio da atividade e realização do grupo terapêutico ocupacional, 

foi possível observar através dos relatos orais das participantes a mudança ocupacional 

decorrente da cirurgia de mastectomia, no qual estas mulheres necessitam reorganizar a sua 

rotina e adaptar os seus papéis ocupacionais. Por esse motivo, a atuação terapêutica 

ocupacional junto a essa clientela é essencial, pois visa oferecer oportunidades de adquirir 

maior consciência de si mesmo e de descobrir novos interesses e valores, especialmente 

nestes momentos em que a autopercepção está drasticamente fragmentada pelo processo 

saúde doença, além de ser imprescindível para a elaboração de um novo fazer ocupacional. 

 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

Descritores: Terapia ocupacional, Mastectomia, Grupos terapêuticos. 

 

Referências: 
 

1 – Cavalcante AC, Maués NCS, Castro GGA. Ocupações e significados em cuidados 

paliativos oncológicos: o caso de Nobreza em seu processo de finitude. Refacs. 2018; 6 

(1): 140-151. 

2 – Moreira H, Canavarro MC. Tipo de cirurgia, adaptação psicossocial e imagem corporal 

no cancro da mama. Psic., saúde & doenças. 2012; 13 (2): 169-190. 

3 – Vale CCSO, Dias IS, Miranda KM. Câncer de mama: a repercussão da mastectomia no 

psiquismo da mulher. Mental. 2017, 11 (21): 527-545. 

4 – Fireman KM, Macedo FO, Torres DM, Ferreira FO, Lou MBA. Percepção das mulheres 

sobre sua funcionalidade e qualidade de vida após mastectomia. Rev. Bras. Cancerol. 

2018; 64(4): 499-508. 

5 – Associação americana de terapia ocupacional. Estrutura da prática da Terapia 

Ocupacional: domínio & processo. Rev de Ter Ocup da UnivSão Paulo. 2015 jan.-abr: 1-

49. 

 


