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Introdução: A integração da mulher submetida à cirurgia conservadora ou radical da
mama com seus filhos e companheiro é importante para a verbalização dos
sentimentos e conseqüente redução da tensão, da aceitação e de enfrentamento. A
mulher se sente impotente pela impossibilidade de mudar a indicação da cirurgia, se
preocupa com os filhos e após a cirurgia percebe o corpo alterado, dolorido e limitado,
precisa muito da disponibilidade, de escuta e de compreensão dos familiares. Cabe à
Enfermagem e à equipe de saúde reconhecer esta integração, mostrando-se disponível
para dar o devido apoio e orientar em situações de dúvidas e/ou conflitos. Objetivo: O
presente estudo teve como objetivo verificar a influência do apoio de filhos e/ou
companheiro de mulheres submetidas à quadrantectomia ou mastectomia radical
modificada para tratar a neoplasia mamária, e em que momento do processo
diagnóstico – recuperação pós-cirúrgica o apoio foi considerado de maior impacto na
percepção destas mulheres. Metodologia: O presente trabalho trata-se de um estudo de
caráter qualitativo descritivo, com foco na importância do apoio de familiares, em
especial filhos e/ou cônjuges, na reabilitação biopsicossocial da mulher submetida à
quadrantectomia ou mastectomia radical modificada. Foi realizado no Centro de
Oncologia e Radioisótopos em Ipatinga-MG, localizado na região leste do estado de
Minas Gerais. Nesta instituição as pacientes recebem atenção multiprofissional e
tratamento quimioterápico e/ou radioterápico. A amostra foi composta por 10 mulheres
(quatro submetidas à quadrantectomia e seis à mastectomia radical modificada)
participantes do grupo de atendimento que se dispuseram a participar do estudo. 
Resultados: As 10 mulheres que compuseram a amostra enquadram-se na faixa etária
de 40 a 52 anos. Dentre elas, quatro são casadas e têm filhos, cinco são solteiras e têm
filhos e uma é solteira e não tem filhos. Quando perguntadas da reação que tiveram ao
diagnóstico e à necessidade da cirurgia, cinco mulheres relataram ter reagido de
maneira positiva e cinco relataram uma reação negativa. Dentre as mulheres que
reagiram positivamente, duas afirmaram ter aceitado o diagnóstico no momento que
foi anunciado. Das mulheres que reagiram negativamente, três referiram o medo da
morte e duas não aceitaram o tratamento a princípio. Cinco pessoas disseram não ter
tido problema nem no intra nem no pós-operatório. Os relatos de três mulheres,
mencionando a religião como aliada na superação da cirurgia da mama, ilustra que no
período da enfermidade a espiritualidade humana torna-se aguçada, a fé leva à espera
da melhora, da cura e da reintegração social. Foi possível identificar as situações de
reorganização da estrutura familiar e a situação de não adaptação ao adoecimento da
mulher, citadas por Bervian e Perlini (2006) e Silva, Melo, Rodrigues (1999).

 Conclusão: Verificou-se que, apesar de todos os questionamentos, anseios, vergonha e
outras repercussões psicológicas e físicas vivenciadas, as mulheres consideraram a
presença e a afetividade dos filhos e/ou companheiros importantes para a recuperação
física e readaptação emocional. Percebeu-se que o apoio se fez mais necessário no
período após a cirurgia. 
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