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Artigos Originais

MULHER MASTECTOMIZADA: VIVENCIANDO A SEXUALIDADE

MASTECTOMIZED lVOMAN: EXPERIENClNG SEXUALITY

LA MASTECTOiJlÍA EN LA MUJER: VIVIENDO LA SEXUALIDAD

ANA FÁTIMA CARVAUlO F ERNANOES'

RAIMUNIlA MAG.... IlAES D A S ILVA'

I SAREL' MELO 80NFIM3

) t SSEN V IOLENE IlE M Actoo S AATO S4

Objetitou-se identificar aspectos dasexualidade noprocesso de readaptaoio de mulberes mastectomizadas. Entreúistamos 19
mulberes nosmesesdejaneiroe-fetereirode2002, em /IIn ambulatorio daredepública. Osdadosforam analisados considerando
a reler áncia dasfalas contidas nascategorias: Significado dasexualidade.Mastectomia e sexualidade. Nos depoimentos estata
claro que o assunto "sexo" eraproibido nas rel(/(;6esfamiliares dasmulberes: "... sexo é umacoisaque eu tenbotergonba de
falar atéboje. me ddtristeza porqueeugosto, mas naodigo ".Asparticipantes doestudooiienciarammomentospermeados de
sentimentos diversos, lais como: iergonba, lrisleza, medode naoseraceitapelo marido. dentreoutros.Algumas mulberes se
referiram ti solidiio e 00 abandono, colocando que o enfrentamento dasituacdo dadoenca e da mastectomiafoi muito mais
difícil: "Promimfoi muito difícilenfrentar isso sozinba;seeutiressealguém...". Concluimos quea mastectomia écausadorade
traumas, dúuidas e questionamentos, causando mudancas na vida damulber; no ámbitoafetito, socialefamiliar.

UN lTERJ\lOS:Sexo;Mulberes; Mastectomia.

Tbe studyaimedal identifytngaspects ofsexuality in tbeprocess ofreadjustment cfmastectomized toomen. lVe interuietced
19 uomen during tbe montbs offanuaryand Pebruary of2000. in a e/inic belonging lo tbepublic netuork. Tbe data uere
analyzed considering tbereletance oftbe utterances contained in tbecategories 'Meaning ofsexnality'and'Mastectomy and
sexuality'. In tbestatements it was e/eartbat tbe topic 'sex' U'as probibited in tbe tcomen 's famity relationsbips: .... sex is
sometbingI/}{/IIfee!embarrassed lo lalkaboutuntil today , it makessadbecause l eujoy it, but Idon '1sa)' tbat'. Tbeparticipants
oftbestudyexperienced momentspermeatedb)'uariousfeeüngs, sucbas: sbame, sadness.fearofnot beingaccepted bytbe
spouse,amongotbers. Some tramen referred lo tbesolitudeand lo tbeabandonment, stating tbat tbesituation offacing Ihe
disease and tbemastectomybadbeenmucb moredifficult: 'Forme il tras velJ' difficult loface tbat alone;iflbadsomebody....'
We concluded tbat tbemastectomyisasourceoftraumas, questionsand regrets, Iriggering cbanges in tbe tcoman's lije, asfar
asaffection, societyandfamil)' areconcerned.

KEY WORDS: Sex; 1V0men; Mastectomy.

Seidentificaronaspeciosdela sexualidad en elprocesodereadaptacion demujeres que realizaroncirugiaparoextracción de
la mama, Seentreoisto a 19 mujeresdurantelos mesesdeeneroyfebrerode2000, en una clinica de saludpúb lica. Los datos
se analizaron considerado la relevancia de las couiersaciones contenidas el/ las categorías: Significado de la sexualidad,
stastectomiay sexualidad. Bnlasdeclaraciones estaba claro que elasunto "sexo" eraprobibidoen las relacionesfa miliares
de lasmujeres: "... sexo es una cosade la cual queyo lel/go rergiienza de bablarbasta boy, me dalristezaporquemegusta.
peroyo no lo digo". Las participantesdel estudio vivieron momentospenetrados de varios sentimientos, como:tergiienza,
tristeza, el miedode 1/0 seraceptada por el marido, entre otros. Algunas mujeresse refirieron a la soledad)' el abandono.
dejando claro que enfrentarlasiluación de laen/enl/edad)' Úlmasleclomíajile mucbo másdifícil: "Para míjile mu)' difícil
et¡frentareslo sola, si)'ol/miera alguien ". Cone/uimos quelamasteclomíaescausadora delraumas, dudas)'cuestiol/amientos,
mientrascausando cambiosen la vidade la mujer, etl el ámbito afeclivo, socialyfamiliar.

PAlABRAS CI.A\'ES: Sexo;Mujeres;Masteclomía.

' . Professora doutora do depanamemo de enfermagem da Universidade Federal doCearálUt'C. E-mail: afcana@ ufc.br
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Arligas Originais

ll'óTRODU~AO

Fazendo urna reflexño dosagraves queo cáncer de
mama leva as mulheres acometidas, percebemos quea1ém
da doenca ern si. que maltrata o organismo e que tem

urna conotacáo mutiladora de parte do corpo clou da
própria vida. faz também com que a pessoa ao descobrir

se corn a doenca, passe por momentos de profundo sen
tlmento dedesesperanca, medo, remitae ínconformacüo.
A neoplasia mamaría é urna das doencas que rnaís induz
senumentos negativos cm qualquer um de seus esrágíos.
Devido a issn. as mulheres sao expostas a urna série de
desajustes psicol ógicos'.

Esses senümentos se agravarn quando há necessi

dade de sefazer mastectornia. Amulher poderá sentir re
jei\ ao por si, e, as vezes rejeícáo sentida pelo próprio
companheiro e família, pois nas culturasocldernais, ossel
os sao encarados como um componenle significativo da
belcza feminina l . Para urna mulher acometida por uma

moléstia que lhe ti ra urna partedocorpoquefavorece a ela
e ao parceíro urna complemenracño do prazer sexual, per
cebemos oquanto é lastimoso. As mulheres sentem-se des

valorizadas. envergonhadas e até repulsivas, chegando a
evitar contaros socíaís e sexuaís' . Oseio é cúmplice dopra

zer. Enfrentar um problema de qualquer ordem e se sen
tindo amparada tem uma conotacáo diferente eo desamparo
é doloroso navisáo de mu ítas mulheres.

~o entamo. no momento em que a mulher e seu
companheiro descohrern o cáncerde mama. se véem di
ante de um epis ódio inesperado, e, ao mesrno lempo. inu
sitado.naosabern de imediato como reagir. Várias reacóes
poderño ocorrer, Em relacáo ao companheíro, pode ha

ver negucíío ouurna ruptura abrupta da representativídade
da mulher na sua vida. Muitos se dístancíam, outros se

aproximam, alguns nao sahem que atitude tomar díante

daquele falo e se anulam, causando danos psicollÍgicos
paraa mulher.

Apsican{disecoloca nabase dosofrimelllo psíquico

e emocional a questao da insatisfa\ao, sobretudo a insatis
fa\ao sexual. Asexualidade é considerada umdosaspectos
mais importanles nas rela\oes con:empor.lneas. Sabemos,
pela hislória de muilos, que talllo o homem qualllo a mu
Iher, senlem-se realizados vivendo uma "históriadeamor"
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queo satísfaca, As suas ati tudes, o sencomportamento re
flete essa realízacáo pessoal. Ao contrarío, quando nao se
está feliz noamor, acontece um abalo daestruturaemocio
nal desse ser, e ele se toma vulnerável. Ele passa de um
estado debem estar paraurna situacío dedescontenuuneruo

. . r - ;;e msaustacao . .

Quando urna das partes se nega a ter essa relacáo
porqualquer motivo queseja, ocorre uma queda naauto
estima do mitro. Essa poss ível falta de irueresse causa urna

grande desestruturacáo mental. No caso damulher,a quem
nosdetemos neste estudo, no momento da descoberta da
doenca ou no momento da clrurgía, quando ela estará
maís fragíl ízada, precisando maís intensamente de carí
nho e de atencáo do companbeiro, se h:í essa quebra na
relacño, é como se o mundodesabasse e ela perdesse seu
sustentáculo.

Anega\ao do sexo entre os amantes costuma ser
considerada a ofensa maior e a pior dor que se pode in
fringir ao outro, atingindo a própria estruturavital do ser
humano". O cstudo surgíu díante de constantes questío

namentos feitospor mulheres mastectomízadas durante :L~

consultas ambulatoriais deenfermagemcom uma das pes
quisadoras. As mulheres questionavarn sobre o exerc ícío
dasexualídade apósa rnastectomía, o queculminou no in

teresse de desenvolver urn estudo que tívesse como objeti
vo anallsar a vivencia de mulheres mastectomízadas quanto
a sua sexualídade.

METODOLOG IA

Trata-se de um estudo explorat ório e dcscritivo com
abordagem qualitativa que busca contribuir para urna melhor
atencto a saúde nocotidiano das mulheres masrectomízadas,
príncípalmente noque conceme a sexualídade.

Apesquisa foi realizada nurna institui\ao filantrópi
ca, especializada em cancer, na cidade de Sao Paulo que
alende mulheres de qualquer faixa elália e nível social.

For.lm entre\iS lad:L~ 19 mulheres, nos meses de ja
neiro e fevereiro de 2002, e procurou-se dialogar sobrea

sexualidade, sua importancia e de que maneira ela est:í
vivenci:mdo na prática, aplÍs a 1Il:L~tectomia. As mulheres
demonstraram collfian\a pela pesquisadora, lima vez que
o conhecimento prévio foi possível alravés de consu lt:L~



ambulatoriaisdeeufermagem, realizadas pelapesquisado
ra com mulheresem tratamento, na referida instítuícáo.

Atendendo a Resolucáo 196/96 do Conselho Nacio

nal de Saúde (CNS), que define os padrees para o desen
volvímento de pesquisas envolvendosereshumanos, foram
respeitadostodososaspectos éticos. Para preservar o ano
nimato dos sujeitos, nomes fícucíos de pedras preciosas
foram atríbu ídos as mulheres, As enrrevístas individu áis ti
veram a duracáo média de 50 minutos cada, tendo sido
realizadas em saja privativa dispon íbilizada pelo hospital .
As anotacóes forarn fe ítas simultanearnente as falas,

Oconteúdo das entrevistas constou de vari áveis in

dependentes como: idade, estado civil, ocupacáo, grau de
ínstructo, proredénc ía e ternpo de descoberta do nódulo e

dependentes, em que perguntava-se: oquesignifica a sexu

alidade para a senhora? E, como ficouoseu relacíonamen

to conjugal após a mastectomia?
Os depoímentos foram classífícados em 3 catego

rias: Significado da scxualídade - retratando o que as
mu lhcres sabem snhre sexualídade: mastectomia,

scxualidnde c relacionamento - ressaltando as mu
dancas ocurridasna vida sexual pós-mastectomia e a im
portancia do parceiro na manutencáo e recuperacáo da
auto-estima. Aanálise se deu atrav és da convergencia e

significado das falas.

RES [;fADOS

Caracterizacñu dos Sujeitos

As mulheres que partícipararn desse estudo, quanto
ao estado clvil, I1 casadas, 2 solteíras, 4 separadas e 2 víú

vas. TOU:l~ morarn na grande Sao Paulo. Arenda familiar é
formada pelo trabalho do marido e filhos. Algurnas saoapo
sentadas ourecebern pensáo, e poucas tem renda pr ópria. A
maioria temo ensino fundamental completoou incompleto.

Afaixa et:íria variou entre 35 e 66 anos, fícando
numa média de 52 anos. No intervalo de 50 a 60 anosse

encontra a maioria UOScasos. Das participantes 15 des
cobríramo nódulo h:í maís ou meuos 3 anos e 4 h:i pou

co menos ue 2 anos.
Areligiao é fator importante na busca ue confo rto

espiritual e bem-estar paraeSS:l, Illulheres. Éalravés da fé
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que elas encontramesperanca na cura e forca paraconti
nuar lutando. Das 19 mulheres, 11 erarn católicas, 4 evan
gélicas e 4 pertenciarn a entras relígíóes,

Significado da Sexualidade

Asexualidadeprecisa ser entendida, por urna vísáo
ampla, sendo energíacriadora, cornunícacáo consigo mes

ma, com outros, com objetose com umparceiro emespe
cíal' . Elaé inataaossereshumanos e representa umpapel
fundamental no equilibrio físico e psíquico. Assirn como
ter urn companheiro, a sexualídade contribui para o bem
estar. Uma relacáo de companheírísmo, cumplícídade, ca

rinho e amízade dáo suporte emocional para as pessoas,
prtncípnlmente quando há urna quebra no cotidiano, cau
sada por urna doenca grave e comprometedora. Existe um
desejo fundamental e origlndrio naspessoas, e essedesejo
diz respeito tanto aaproxímacáo física, quanto ao compar
tilbar da existéncía".

Podemos perceber que as rnulheres ao serern
ínterrogadassobresuasexualídade. límítaram-sea relacio

nar com sexo, conforme dernonstrarn as falasa seguir:

... eu achoque sexo é importante paraaspesso

as. para mim serviu para ter ñlho e dar prazer
pro meumarido. (Esmeralda)

Minha rnáe nunca me falou de sexo; quando fu i
casar morri devergonha do me" marido, no pri
metrodía, apagucía luz e chorei... (Ametista)

... sexo é urna coísa que eu tenho vergonha de
falar at ého]e, me dátristeza porque eu gosto mais
nao digo. (Citrino)

...cu aprendísobresexo naOla,eom mínhas arní

gas; lácmcasa eradaqueletipo quenósasfll has
rn ulheres tinham que estarvestidase parao rneu
írmño homemfaziamera pedir para mostrar o
órgño dele, quando chegava víslta. (Ónix)

Observamos nas falas que as rnulheres do estudo fo
I~Ull socializ"td:l<; com rela~ao asexo para a procria~ao esenir
ao mmido. Otema sexo foi semprecollsidemdo como tabu.
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Algumas décadas atrásnao havia diálogos a respeito
de sexualidade entre pais e fil hos, o assunto era tabu, O
queensinavamera diferente do que se ve hoje, antígarnen

lea menina eraensinadaa ser meiga, comportadaea aceí
tal' a autoridade, jáaomeninoeraensinadosercompetitivo,
agressívo e ativo. Por isso, o meninoaprende a ser servido
pela mulher e a mulhera servír",

As rnulheres no papel de esposas, sao de fato cir
cunscritas porseu status jurídico e social; toda a suaativi
dade sexual deve-se situar no interior da relacáo conjugal
e seu marido deve ser o parceíro exclusivo".

Os tempos mudaram numa velocidade assustadora.
Arevolucáosexual trouxe paraas rnulheresa índependén

cía nosexo. Entreunto, paraalgurnas, osexo ainda é quase
que sagrado e tarnb érn machista. Os hornens podem muito,

as mulheres nao.
A sexualídade fern inina é marcada pela tensáo

dialética entre ínterdítos e desejos, exaltacño e proibicáo,
valorízacáo e desvalorizacño, prazer e culpa JO.

Vejamos os depoimentos a seguir. que refletem a
proibicáo do assunto "sexo" nas relacñes fami liares das

mulheres do estudo.

Me ensínaram quesexo sócom omarido,senáo é
pecado. Mas eu naogasto muito, fa~o porque éo
[eito. Eolhe que meu velhoéaceso... (Quartzo)

... na minha C:L'" eram 8 fllhos, só eude mulher,
entáo, já viu, né?Quando fui narnorar era pra ca
sar, sexo nao era assunto que se conversava, fui
semsaber de nada, sentí rnuita dar, acho quelava
nervosa ... aíndahojesima vergonha. (Gipsita)

Diante detantaproíbícáo emtorno do :L~SunIO sexo,

as mulheres se limitaram a senil', Iazer sexo por obriga
~ao, Os depoimentos nos revelaram rnulheres reprímídas

sexualrnente, e sem rnuita satísfacáo na relacáo.

Asexualídade, quando bem resolvida, traz um estado
de tranqüílídade mental, Vm casamento, a companhía deal
guérn, traduzurna sensacío de amparo e bem estar Oprazer

sexual éurna parte docalor edoaíeto deumrelacíonamento!' .
Algumasmulheresdo estudo demonstrararn tambérn

satísfacáo na reali za~ao do ato sexual propriamente dilo,
como demonstram as falas:
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... 0 sexo me faz bem, eu fico feliz quando estou
bem com meu marido. (Topázio)

... é muito bom ter um maridocomquem agente
podeconversar,contar nossasalegrías etristezas
e ser feliz no amor. sexo e casamento pra mim
sao muito importantes. (Turmalina)

... sexo faz parte da relacáo de amor entre um
homem e urna mulher. (Opala)

Desde quando meu marido morreu, nunca rnaís
tire umhornern, mas, quando eleera vivo, o sexo
era bom entre nós. (Safí ra)

Mulheres como Topázio, rnesmo com a repressño
sexual, conseguírarn se libertar e tirar proveito do relacío

namento sexual, tornando-a feliz.
O casamemo bem sucedido é um atributo para a

rnanutencáo da saúde ffsica e mental. Aarte de ser casado

nao é simplesmente uma maneira racional de agí r, trata-se
de uma maneira de viver como casal e deser apenas um; o
casamento exige um ceno tipo de conduta, em que cada
urn doscónjuges leva a pr ópria vida como uma vidaa dais,
e em que, juntos, eles formam uma existencia comum R .

Compreendemos queessacomplernentacáo dotodo,
é, no sentido psico-emocional, o suporte do outro. Conta
mos como apoio docompanhcí ro nos momentos difíceis.

Éo companheiro que nosconforta. Esse fato pode ser re
velado quando é colocado:

...a companhia do meu marido me deíxou maís

segura. (Topázio)

... é bom ter um ombro prachorar, meu marido
meapoiounesse momento difícil. (Diamante)

... nao sei o que seria de mim sem rneu marido,
sabe, moca, eu sou multo frágil , ele me deu a
mño, (Gípsita)

Apresenta do companheiro, no momento da cirur
gia, teve urna importancia fu ndamental para essas rnulhe
res. Saber que nao está só, receber apoio, conforta. Fica
mais fácil enfrentar a dura realidade.



MASTECTOMIA SEXUALIDADE E RELACIONAMENTO

A relacáo estável, duradoura pode representar o
ponto de equilíbrioentreos dois extremos, do prazer con
dicionado 11 paixáo e do prazer pelo prazer, mas nemsem
pre é assim, urna vez que a bistória pessoal e as
ínternalízacóes dasocíalízacáoprimária sao vivenciadaspela

mulher, cada uma de forma singular 12.

Existe uma grande variedade de reacñes ante a
mastectomía. Tanto por parte da rnulher, como do cornpa

nheiro. Aqueda da auto-estima ocasionada pela retirada
de urna parte do corpo tao signifi cativa para a mulber, e
parte integrantedasexualídade, causasentimentosde medo,
ínseguranca, rejeicáo e, nmitas vezes, depressáo.

Nesse momento, a particípacáo do companheíro é
essencial.Ademonstracáo de ínteresse e sua aproxímacáo,

causam 11 rnulher um confo rto necessário ao processo
adaptativo dessa nova condícáo, É necessárío que ela se

sinta atraente e feminina. E só o companheiro pode lhe
proporcionar isso 13. Podemos constatar isso nas falasque

se seguem:

Quandotirei oseio, fiqueimuito deprimida,tinha
medo, vergonha, nao conseguia me olhar no es
pelho epenseíque rneu marído naofossemeacei
tar. Pelo corurárío, ele me deu muita forca, até
parece que passou a me amar mais. (Turmalina)

... a perda do seio, pra mim, foi urnacoísa muito
dolorosa, eu nao tinha coragemde mostrarpara
meumarido, masele insistiu e me ensinoua me
aceitar assirn, foi maí s fácil... (Gípsita)

Eu fiquei muito complexada, mas meu namora
do,que é um homemmui to bom,dizsernpreque
eu continuo bonita... (Brilhante)

Nao s óo homemtem part ícipacáo nafaltadesintonia

da relacáo sexualda mulher comcáncer de mama. Os sen
timentos de náo-aceitacáo e falta de auto-estima oriundos

da descoberta da doenca ou originário da mastectomia,
causam multasvezes depressáo,

O suporte emocional oferecido pelo marido re
presenta um ponto favo ráve! a um rnelhor ajustamento

Artigos Originais

as sítuacóes dífíceís vívencíadas pelamulher no processo

de tratamento!".
Um casamento bem estruturado fomece apoio so

cial e/ou barra os efeitos do estresse, enquanto um rnau
casarnento, a perda de um parceíro, ou mesmo o fato de
estar descasado causaou exacerba o estresse, tendo efeí

tos prejudicials no bom funcionamento organico lO

Ocompanheiro temurna partícípacáo importante na

recuperacáo da auto-estima da mulher. Modíflcacóes na
estrutura e funcñ es do corpo como resultado de doencas
podem nao afetar diretamente a sexualidade, mas podem
afetar osentimentoe odesejosexual.Nesse caso,a percep

~ao de si rnesmo como capaz sexualmente de despertar
dese]o pode ser ínfluencíada" .

A retomada da vida conjugal, após a cirurgia de
mastectomia, é um ponto fundamental, uma vezque exerce
muita influencia na fase de readaptacáo da mulher. Orela
cionamentosexual é urn requisitoessencial, pois a mulher

defronta-se com a deformidade física e se constrange em
reassumir suas atividades sexuais, Aparticípacáo e iniciati
va do marido constituem urn forre determinante na quali

dade do relacionamento conjugal".

As mulheresdoestudovívencíaram momentos dificeis,
permeados de sentírnentos diversos, entre os quaís podemos
citar: a vergonha, a tristeza, o medo de nao ser aceita pelo
marido, dentreoutros. Isso podeser observadonas falas:

1...J quando eu meoperei, fiqueímulto confusa,
nao tinha rnaís vontade de ter relacáo commeu
marido e fiqueimuito triste. Ele commultapaci
encia conseguiu despertar em mim o desejo de
ter relacáo,.. (Gipsita)

...eledizia:eu gosto devocéassim, vocé pramim
continua a mesma: aí eu mesentia melhor, hoje
estou bem... (Ametista)

... eu cheguei a falar pro meu marido que podía

me largar, se ele quisesse, mas ele nao quis, e
hojenósestamos fe!izes, é um presenteque Deus
me deu ... (Topázio)

... no corneco eupensei que tava vívendoumpe
sadelo; se nao fosse meu marido, nao seí o que

seria de rnirn... (Diamante)
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Observamos quemulheres com relacíonamenro es
táve! conscguemsuperar mais facilmenteo trauma da rnu
tilacño e retornar a se relacionar sexualmente. Embora, se
tenha visto que multas mullieres chegam a rejeitaro mari
do como vemos nodepoimento de Gipsita.

Émuito rnaísfácil enfrentar um problema dessa natu

reza tendo um companheíroquecompanilba as emocóese
senumentos. Nenhuma auséncíaé táo dífícíl desuportarcomo
a do marido para a mulher, e para o marido a da esposa;
nenhuma presentapossui um tal poder paraabrandara tris
teza, aumentar a alegria e remediar o inforninio".

Conviver com urna sítuacáo de estresse como é a
mastectomia, sozinha, remete a pessoa a um estado de
tncontonnacáo. Em algumas causa a sensacáo de castigo.
Algumas mullieres referíram-se asolidáo e ao abandono,
colocando queo enírentamento da si tua~ao da doencaeda
masrectomía foimulto mais di fícil.

Meu marido nño é bom, antes ele me batía: só
fi cocom ele porquenao tenhocomovíver, (Rubi)

Pra mirn, foi rnuito difícilenfrentar isso sozí nha:

seeu tivesse alguém... (Ónix)

.. . Se meu marido fosse vivo, era diferente, ele
comcerteza ia me apoiar. (Safi ra)

,.. Nao seíse mudaríamuíto, se meumarido ain

da estivesse aquí, ele era muito ruím, behia mui
to, tinha mulher por fora.. . (jaspe)

Aausencia do marido causou mais sofrimento a es
tas mulheres, índependente do tipo de relacíonamento, o

marido foi citado como um tipo de suportesocial para su
peral' o trauma da mastectomia,

". Viver sozínha é um castigo, é multa solidáo,

mesmo quando lava casada,euera só;acho que

nao nasci pra ser feliz. (Ágata)

Aintimidade e o afeto sexual sao um dos melhores
rern édios paraquern está se sentíndo deprimido e sern vi
talidade. De cena forma, o contato físico pode até melhó
raro estadodepressivo!",
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Ocancel'de mama seguido da necessídade defazer
mastectomía,multasvezes tem um significado maior doque
outras patologías. Apessoaperde, nesse contexto, um atri
buto de sua feminilidade. f; criado um estigma forte em
cima dessa mulher. Pnrtanto, muitas vezes cla, precisa en
contrar meios externos paraenfrentar o problema.

Um bom casamento fará com que a mulher sesinta
mais fortee mais confíanteemsi mesma, Porérn, nern sem
pre ocasamentoé tao bom. Ea1guns companheí rosseafas
tam e se tornam "inimigos".

As pessoasque tiveram umcancel'sofrem uma que
da consíderável da auto-estima. Muitas delas tendem a su
bestimar sua atracáo física em virtude do julgamento dos
outros, eé bastante comumfíxarem-se nas partes docorpo
queforarn afetadaspelo tratarnento 16 Emboraestandocom
o marido,Ale.wlIldrifa dernonstrasolidáonasua falacomo
se estívesse sem marido.

[...JOmeu maridotinha outra;quandodescobri
foi horrível; hoje estou vívendo só e ainda mais
COlll essa doenca... (,Igala)

Meu marido naomeapoioucmnenhum momen

to; é horrível, as vezes, penso queera melhorele
salr decasa... (Alexandri ta)

Oisolamento social ,vivencíado por algumasrnulhe
res, dificulta a reahilitacáo e o retorno avidadiária, favore
ce ao aparecímento de depressóes que pode chegar a
agravar a doenca,

Meumaridonaoquísveracirurgia: ele ficoumuí

lo distante ... (Pirita) ... Ainda bern que tenho
melis filhos e netos, saoa alegriadaminha vida;
meu marido, nao sei nern se posso dizerque te

nho marido ... (Rubí)

Concordamos com Segal'6 quando afirma que urn
hornem quese recusa a encarar a cicatrizda mastectomia
de suaesposa está na verdade, tentando expressar sentí
mentas maís profundos; muitas vezes está com medo de
ter de substituir algumas atividades outroras realizadas
pela companhelra, como o cuidado com os filhos e o lar.
Pode tarnb ém estar sentido amea~a constante da perda



de um ente querido e por isso opta por um "afastamen
10" , a fim de nao sofrer ainda mais, é o que vemos no
depnimento de Pirita.

CONSIDERA!;OES FINAIS

Apesar desever uma mudanra no decorrer dahíst ó

ría dacirurgiapara tratamento de cáncer de mama,pensan
dosempreemfaze r o melhor, comhinandoa resolutlvidade
da doenca e o hem estar psicológico da mulher, concluí
mos que a retirada da mama ou parte dela aínda causa
muito sofri mento 1lS mulheres, A part e mutilada sendo a
mama, é sentida ainda como se sente a perda de urn ente
querido. essa perda causa rnu íta doro

Como se viu, através das falas das entrevistadas, a
mastectornia ainda é causadora de traumas. dúvídas e
questionamentos. já ex ístern diversos trabalhos em insti
ur ícóes hospitalares que se preocupam em acornpanhara
clienteapós a mastectomia. Entretanto, aindaencontramos
deficiencia nesse sentido. Eo que se observa é que para a.'
mulheres seria degrande importáncia, elas terem oportu
nidade de conversar mais abertamente a respeito da sua
vida no processo de readaptacáo.

Amastectomia causa no início urna cena limitacño

nos membrossuperioresedoroÉummomentodelicado,em
que as pessoas necessitam deatencáo, cuidados e, acíma de

rudo , carinho, que darásuporte emocional nesse momento.
Aparte afetiva é bastante importante para a recupe

ra~ao da auto-estima, As mulheres que se sentemampara
das conseguem entender melhor o seu problema e seguir
adiante, encontrando forcas para levar urna vida normal.

Asaúde sexual e rcprodutiva é hoje urna preocupa
~an mundial, poís envolve um dos aspectosmaís importan

tes da vida humana. Em todos os povos e em todas as
culturas, a sexualidade permeia a.' ímeracóes entre os se

res humanos e a partirdos papéis sexuais se percebe uma
complexa rede de influencias na vida de cada pessoa".

Asexualldade temumpeso fo rre navidadaspessoas.
De acordo com as falas, as mulheres que tem um compa

nheiro e uma vida sexual satisfalóriase sentem mais segu
r:L, e amparad:L\ ao contrário d:L' outnL'. Asexualidade
lem uma carga emocional fO l1e e propulsora de si tu a~6es

que variamde bem-eslar a descontentamento.

ArtigasOrigin áis

Os questionamentos em relacáo an retorno das ati
vidades sexuaissao rnu ítos, e esse ainda nao é urn assunto
fácil de lidar. As mulheres relatam que seria multo bom
que pudessem ver vídeos, filmes, depoimento que retratas
se a vida de mulheres que passaram por esse problema. É

difícil, para multas falarern de sexo abertamente. Avergo
nhade locar no tema "sexo" ainda é forte e enraizado.

Necessário seria que houvesse um programa volta
do para o acompanhamento dessas mulheres, em que elas
pudessern interrogar sobre todas as suad úvídas,

O trabalho foi gratificante, pois levou-nos a perce
her como o ser humano é vulnerávelem relacáoa sua saú

de, e como é difícillidar com um assunto tao Importante e
inerenteao ser humano, a sexualídade.

Podemos observar como precisamos ser mais forrese
contribuirpara queaspessoas quedescendem denós,possarn
crescermaís destemidas.Comoenfenneira,serurnafacílítadora
para a recupcracño e a manutencío da auto-estima dessas
mulheres, ísto deve ser urna a~ao prazerosa e necessária.
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