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RESUMO 

 

Introdução: Atualmente, a reconstrução mamária faz parte do tratamento 

integral do câncer de mama, e muitos estudos demonstraram seus efeitos 

benéficos na qualidade de vida e imagem corporal das pacientes. As 

expectativas das pacientes quanto à aparência da mama, dor e recuperação 

são fatores importantes relacionados à reconstrução mamária. Objetivo: 

Avaliar as expectativas de pacientes brasileiras com relação à reconstrução 

mamária. Método: Estudo clínico, observacional, transversal, descritivo, 

não controlado, multicêntrico. O cálculo amostral resultou em 123 pacientes. 

Foram incluídas mulheres com diagnóstico de câncer de mama, candidatas à 

reconstrução mamária imediata ou tardia após mastectomia, com a cirurgia 

já agendada. Para avaliação das expectativas, foi utilizado um instrumento 

validado para uso no Brasil, o módulo “Expectativas com a reconstrução de 

mama” do BREAST-Q©, que foi aplicado no pré-operatório. Resultados: 

Foram incluídas 123 pacientes, com idade média de 48,1 anos. A maioria 

(65%) foi submetida a reconstrução mamária tardia, e o tipo de reconstrução 

mais prevalente foi com implantes (65,9%). As maiores expectativas 

estavam relacionadas ao Enfrentamento (média±desvio padrão: 95±14,9) e 

Aparência (média±desvio padrão: 90,7±18,5). Foram encontradas 

associações entre alguns aspectos de expectativas e realização de 

quimioterapia, técnica de reconstrução, nível de escolaridade, cor da pele e 

idade. Conclusão: As expectativas com a reconstrução mamária da 

população estudada são elevadas, em especial com relação ao Enfrentamento 

e Aparência. A realização de tratamentos adjuvantes e as diferentes técnicas 

de reconstrução podem influenciar as expectativas. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Breast reconstruction is currently part of the comprehensive 

treatment of breast cancer, and many studies have demonstrated its beneficial 

effects on the quality of life and body image of patients. Patients’ 

expectations regarding breast appearance, pain and recovery are important 

factors related to breast reconstruction. Objective: To evaluate Brazilian 

patients’ expectations regarding breast reconstruction. Method: Clinical, 

observational, cross-sectional, descriptive, uncontrolled, multicenter study. 

The sample calculation resulted in 123 patients. Women diagnosed with 

breast cancer, candidates for immediate or delayed breast reconstruction 

after mastectomy, with surgery already scheduled were included. To assess 

expectations, an instrument validated for use in Brazil, the BREAST-Q © 

module “Expectations with breast reconstruction”, was used, which was 

preoperatively applied. Results: 123 patients were included, with an average 

age of 48.1 years. The majority (65%) underwent delayed breast 

reconstruction, and the most prevalent type of reconstruction was with 

implants (65.9%). The highest expectations were related to Coping (mean ± 

standard deviation: 95 ± 14.9) and Appearance (mean ± standard deviation: 

90.7 ± 18.5). Associations were found between some aspects of expectations 

and chemotherapy, reconstruction technique, education level, skin color and 

age. Conclusion: The expectations with breast reconstruction of the studied 

population are high, especially in relation to Coping and Appearance. 

Adjuvant treatments and different reconstruction techniques can influence 

expectations. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais prevalente entre 

as mulheres (atrás apenas dos tumores de pele não melanoma). Segundo o 

último relatório da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer 

(GLOBOCAN, 2018), em ambos os sexos, a neoplasia mamária é o segundo 

colocado entre os novos casos de câncer diagnosticados, com cerca de 

11,6%, entre o total de 18,1 milhões de novos casos, mundialmente. Neste 

relatório, entre as mulheres, o câncer de mama lidera em incidência (em 154 

de 185 países) e mortalidade (em mais de 100 países) (BRAY, FERLAY, 

SOERJOMATARAM, 2018). 

Já no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro do Câncer (INCA), a 

estimativa é de 66.280 novos casos em 2020 (INCA, 2020), sendo a principal 

causa de morte por câncer em mulheres (INCA, 2018). Porém, quando se 

avalia a sobrevida, o maior grupo de sobreviventes do câncer é formado por 

mulheres com antecedente de câncer de mama (MATTHEWS et al., 2017). 

Isto se deve aos recentes avanços no seu diagnóstico e tratamento, com 

consequente redução nas taxas de mortalidade (TSOI et al., 2014). 

O tratamento primário do câncer de mama é cirúrgico e, apesar do 

desenvolvimento de cirurgias conservadoras, a mastectomia continua sendo 

uma opção terapêutica para uma grande parcela de pacientes (BERLIN et al., 

2017; MATTHEWS et al., 2017). Esta modalidade de tratamento se encontra 

em ascensão, devido ao aumento da indicação da mastectomia contralateral 

profilática (PANCHAL, 2017). 

A reconstrução mamária (RM) se tornou parte do tratamento do câncer 

de mama, e seus efeitos benéficos na qualidade de vida e imagem corporal 
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estão comprovadamente estabelecidos (DUTRA et al., 2012; BAILEY et al., 

2017; AUGUSTINHO et al., 2018; ORTEGA et al., 2018; ARCHANGELO 

et al., 2019; FONTES et al., 2019). 

O objetivo da RM é restabelecer a imagem corporal da paciente, a fim 

de alcançar satisfação com o resultado estético e bem-estar físico e 

psicossocial (DE BLACAM et al., 2016; ARCHANGELO et al., 2019). 

Diante de tais fatores, a possibilidade da reconstrução da mama deve ser 

apresentada e discutida com a paciente, uma vez que bons resultados podem 

ser obtidos com as mais variadas técnicas. 

Os principais motivos pelos quais as pacientes optam pela RM, seja 

ela imediata ou tardia, estão relacionados ao desejo de se sentir “normal” e 

se sentir “bem” (CONTANT et al., 2000; FLITCROFT et al., 2016; 

HARCOURT et al., 2016; FLITCROFT, BRENNAN, SPILLANE, 2017a). 

Ao considerar a RM, as pacientes se deparam com inúmeros desafios, que 

envolvem aspectos complexos de seu bem-estar físico e psicológico. Em 

especial, a decisão pela reconstrução imediata é acompanhada por um 

momento de estresse e medo, relacionados ao diagnóstico do câncer 

(FLITCROFT, BRENNAN, SPILLANE, 2017b).  

As expectativas quanto à aparência, dor e recuperação são fatores 

importantes relacionados à RM (STEFFEN et al., 2017). Estudos indicam 

que a satisfação da paciente com a decisão tomada e com os resultados da 

cirurgia é provavelmente mais alta quando a paciente foi devidamente 

informada e quando seu nível de envolvimento na decisão é consistente com 

seus próprios desejos e expectativas (CONTANT et al., 2000; LANTZ et al., 

2005; SHEEHAN et al., 2007). A principal fonte de informação das 

pacientes vem da equipe médica e uma boa interação durante a consulta é 
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essencial (PUSIC et al., 2012; HO et al., 2013; WEBB, SHARMA, 

TEMPLE-OBERLE, 2018; CARR et al., 2019).  

Da mesma forma, a insatisfação com os resultados, e até mesmo o 

arrependimento após a RM, são provenientes da desinformação das pacientes 

com relação ao tratamento. Quando as pacientes não recebem toda a 

informação necessária, suas expectativas podem ser irreais e 

desproporcionais, levando à insatisfação com o resultado cirúrgico 

(SHEEHAN et al., 2007; SNELL et al., 2010; DENFORD et al., 2011; LEE 

et al., 2018; CARR et al., 2019).  

O número de pesquisas sobre os resultados de tratamentos cirúrgicos 

tem crescido nos últimos anos, a fim de avaliar a relação custo-benefício e 

expandir o uso de indicadores, além dos tradicionais morbidade e 

mortalidade (COHEN et al., 2015). Desta forma, buscando complementar a 

prática baseada em evidências, assim como definir qual a melhor maneira de 

avaliar a eficácia dos diferentes tipos de reconstrução, tem-se priorizado o 

uso de instrumentos de medidas de resultados relatados pelo paciente (PRO 

- Patient Reported Outcomes), ao invés de medidas antropométricas ou 

escalas de medidas classificadas por médicos (JEEVAN et al., 2017). 

Através destes instrumentos, é possível obter informações detalhadas 

sobre a qualidade do serviço prestado e identificar áreas específicas que 

requerem melhoras (DE BLACAM et al., 2016). Além disso, com os 

resultados obtidos com tais indicadores, os médicos podem proporcionar 

aconselhamento pré-operatório baseado em evidências (BAILEY et al., 

2017) e as pacientes se beneficiam com uma melhor compreensão dos 

resultados esperados da reconstrução, participando das decisões sobre seu 

tratamento (PUSIC et al., 2017). 
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No cenário da RM, a satisfação da paciente e indicadores de qualidade 

de vida são considerados aspectos importantes e relevantes de avaliação do 

sucesso cirúrgico (DE BLACAM et al., 2016; ZHONG et al., 2016; 

MATTHEWS et al., 2017; MUNDY et al., 2017; QIN et al., 2018). 

Considerando o caráter subjetivo dos resultados, a utilização de 

instrumentos confiáveis, válidos e responsivos para a avaliação de resultados 

em cirurgia plástica é fundamental (PUSIC et al., 2008; AGUIAR et al., 

2017). Neste contexto, o desenvolvimento e uso do BREAST-Q©, um 

instrumento PRO validado, específico para pacientes submetidas à cirurgia 

mamária, tem ajudado a preencher este gap de conhecimento (PUSIC et al., 

2017). 

Em 2012, um outro módulo (pré-operatório) deste instrumento foi 

desenvolvido, específico para avaliar as expectativas das pacientes em 

relação à RM e aos seus resultados (PUSIC et al., 2012). 

Os estudos existentes sugerem a influência que as expectativas têm na 

satisfação das pacientes, porém, diferentes metodologias foram aplicadas. 

Em contrapartida, o módulo “Expectativas” disponibiliza um conjunto 

completo de perguntas, permitindo avaliar, de forma válida e específica, essa 

área de pesquisa (FLITCROFT et al., 2017b). 

Além disso, este módulo pode auxiliar no reconhecimento de 

expectativas potencialmente irreais ou imprecisas que as pacientes possam 

ter sobre a reconstrução mamária (FLITCROFT et al., 2016). Compreender 

e identificar tais expectativas no pré-operatório é importante para aprimorar 

a educação pré-operatória e, consequentemente, alcançar maior satisfação da 

paciente com os resultados cirúrgicos (SNELL et al., 2010). 



6 | 

I  n  t  r  o  d  u  ç  ã  o  

 

Entretanto, existem poucos estudos na literatura com metodologia 

padronizada, válida e específica, descrevendo as expectativas das pacientes 

com relação à RM. Desta forma, este estudo busca avaliar um grupo de 

pacientes utilizando o módulo Expectativas do BREAST-Q©. 
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2 OBJETIVO 

 

 

 

 

Avaliar as expectativas de pacientes com câncer de 

mama em relação à reconstrução mamária. 
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3 LITERATURA 

 

BRANDBERG et al. (1999) avaliaram, em estudo prospectivo 

controlado randomizado, diferentes técnicas de reconstrução mamária tardia 

(RMT): retalho transverso do músculo reto abdominal (TRAM) pediculado, 

retalho do músculo latíssimo do dorso (LD) e retalho toracodorsal lateral 

(LTD), e seus impactos na qualidade de vida e a satisfação com o resultado. 

Nesta primeira parte da publicação, os autores descreveram o delineamento 

do estudo e os resultados da avaliação feita no pré-operatório. A amostra 

inicial era formada por 117 pacientes, todas candidatas à reconstrução 

mamária (RM). No grupo estudo, denominado SVEA (n=87), as pacientes 

foram distribuídas de forma randômica entre as três técnicas de reconstrução, 

e o grupo controle foi composto pelas 30 pacientes restantes, as quais 

também foram submetidas à cirurgia de RM. As pacientes foram avaliadas 

no pré-operatório (antes da randomização), aos seis meses de pós-operatório, 

e um ano após a RM. No pré-operatório, aplicaram o Medical Outcomes 

Study 36-Item Short Form Health (SF-36) e um questionário desenvolvido 

pelos autores, que abordava o impacto da perda da mama e as expectativas 

com a RM. Os resultados da avaliação no pré-operatório foram semelhantes 

entre os grupos, e mostraram que os principais problemas enfrentados pelas 

pacientes eram relacionados a se sentirem mutiladas e terem dificuldades nos 

aspectos sociais, com expectativas elevadas, em especial nestes dois 

aspectos.  

 

BRANDBERG, MALM, BLOMQVIST (2000) buscaram, nesta 

segunda parte da publicação, comparar as expectativas com os resultados 

relatados pelas pacientes, além de avaliar a satisfação com o resultado 
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estético. Das 87 pacientes inicialmente no grupo SVEA, 75 foram 

submetidas à RM: 16 com retalho LTD, 30 com retalho LD e 29 com TRAM 

pediculado. Os questionários após um ano de seguimento foram respondidos 

por 61 pacientes (81%). No geral, as pacientes apresentaram melhora na 

qualidade de vida e tiveram suas expectativas alcançadas, com exceção das 

expectativas relacionadas a “menor incômodo em situações íntimas”, onde 

as pacientes tinham elevadas expectativas no pré-operatório e o impacto da 

reconstrução foi menor do que o esperado. Todos os métodos foram 

considerados com bom resultado estético e levaram a melhora na qualidade 

de vida, com significância estatística nos quesitos “saúde mental” e 

“aspectos sociais” do SF-36.  

 

ALVES et al. (2010) publicaram estudo qualitativo, no qual 

entrevistaram 11 pacientes no pré-operatório de mastectomia. O objetivo do 

estudo foi compreender o conhecimento, as preocupações e as expectativas 

das pacientes portadoras de câncer de mama em relação à mastectomia. Os 

autores concluíram que a paciente passa por um pré-operatório estressante, 

sente ansiedade e medo pelo que está por vir, além de sentimentos de pânico 

e choque diante da retirada da mama. Tais relatos estavam relacionados 

principalmente à falta de informação e ao desconhecimento acerca da 

cirurgia.  

 

SNELL et al. (2010) realizaram estudo qualitativo para avaliar, no pré-

operatório, as expectativas de 28 pacientes submetidas à RM com implantes. 

Observaram que, mesmo após receberem a informação pré-operatória 

padrão, as pacientes ainda possuíam expectativas imprecisas quanto ao 
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resultado da cirurgia. Especificamente, as pacientes tinham expectativas 

pouco claras sobre a aparência da mama reconstruída, bem como de alteração 

de sensibilidade, firmeza e movimento das novas mamas. Foram 

identificados quatro temas a partir das entrevistas: aparência das mamas 

reconstruídas, impacto físico da RM, processo de atendimento/cuidados e 

recuperação, impacto psicossocial da RM. Os autores mencionaram que os 

resultados obtidos seriam utilizados para o desenvolvimento de um 

questionário de avaliação quantitativa das expectativas pré-operatórias com 

a RM. 

 

WALJEE et al. (2011), a fim de avaliar as expectativas relacionadas à 

qualidade de vida e o estigma associado ao tratamento cirúrgico do câncer 

de mama, realizaram estudo transversal, no qual compararam quatro grupos 

de pacientes com diagnóstico de neoplasia mamária: 1. pacientes ainda não 

submetidas ao tratamento cirúrgico; 2. mastectomia somente; 3. mastectomia 

com RM e 4. tratamento cirúrgico conservador. Identificaram que, antes da 

cirurgia, as pacientes do “Grupo 1” subestimaram a qualidade de vida no 

pós-operatório, e superestimaram o estigma relacionado à cirurgia de câncer 

de mama. Concluíram que, apesar do estudo transversal dificultar a discussão 

da causalidade entre os resultados encontrados, o desenvolvimento de 

estratégias para informar e antecipar as necessidades das pacientes é 

importante para melhorar o processo de tomada de decisão. 

 

DENFORD et al. (2011) realizaram uma análise qualitativa, a fim de 

definir os principais conceitos de normalidade referidos por pacientes 

submetidas à RM. Foram entrevistadas 35 pacientes, e os principais temas 
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relacionados ao conceito de normalidade foram: aparência, comportamento, 

adaptação à sua nova condição e saúde. A relevância de cada um destes 

aspectos não foi homogênea entre as pacientes, variando de acordo com 

padrões individuais, sociais e clínicos. Desta forma, ressaltaram a 

importância de reconhecer na prática clínica as potenciais diferenças de cada 

paciente, a fim de prestar uma assistência individualizada, melhorar a 

comunicação, ajudar a lidar com as expectativas e melhorar a satisfação com 

os resultados.  

 

PUSIC et al. (2012) fizeram uma revisão da literatura existente sobre 

expectativas de pacientes com a RM. Citaram outros estudos que 

identificaram a relação entre expectativas, satisfação e qualidade de vida, em 

especial nas especialidades cirúrgicas. Ressaltaram a importância do 

desenvolvimento de métodos precisos de aferição das expectativas na RM e 

descreveram o delineamento do módulo Expectativas do BREAST-Q©. 

Primeiramente, conduziram um estudo qualitativo e entrevistaram as 

pacientes (n=44) no pré e no pós-operatório de RM, identificando quatro 

temas, que constituíram a base da estrutura conceitual do instrumento: 

aparência das mamas reconstruídas, impacto psicossocial da RM, impacto 

físico da RM, processo de atendimento/cuidados e recuperação. A partir das 

afirmações das pacientes, estes quatro temas foram divididos em categorias 

e codificados. Além do módulo “Expectativas”, os autores relataram o 

desenvolvimento de programa de multimídia para auxílio na informação das 

pacientes. Enfatizaram que a disponibilização e utilização deste método de 

aferição confiável e validado pode se tornar rotina na prática clínica, a fim 

de melhorar a educação das pacientes, o processo de tomada de decisão 

compartilhada, a qualidade de vida e a satisfação com os resultados.  
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HO et al. (2013) utilizaram a escala “Satisfação com o Atendimento”, 

do módulo Reconstrução Mamária (pós-operatório) do BREAST -Q©, em 

estudo multicêntrico, transversal, para avaliar a associação entre satisfação 

com o atendimento e satisfação com os resultados da RM. Esta escala é 

formada por quatro subescalas: Satisfação com informação, Satisfação com 

cirurgião plástico, Satisfação com equipe médica e Satisfação com os 

profissionais do consultório. Na casuística formada por 510 pacientes, os 

autores identificaram que os níveis de satisfação das pacientes com as 

informações pré-operatórias e sua interação com o cirurgião plástico 

influenciaram significativamente a satisfação com as mamas e o com o 

resultado geral da RM.  

 

ZHONG et al. (2013) avaliaram, em estudo transversal, um grupo de 

100 pacientes submetidas à RM, a fim de investigar a relação entre 

autoeficácia, satisfação com a informação recebida no pré-operatório e 

arrependimento no pós-operatório. As escalas “Satisfação com a 

Informação” do BREAST-Q©, Decision Regret Scale e Modified Stanford 

Self-Efficacy Scale foram utilizadas. Cerca de 40% das pacientes relataram 

arrependimento. Os autores identificaram que, à medida em que as pacientes 

se consideravam mais satisfeitas com a informação recebida pelo cirurgião 

plástico, o nível de arrependimento era significativamente reduzido. 

Concluíram que as pacientes com baixo grau de autoeficácia têm maior risco 

de se sentirem insatisfeitas com a informação recebida no pré-operatório e, 

por conseguinte, mais arrependimento com o processo da RM.  
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WALJEE et al. (2014) buscaram identificar, em revisão sistemática, a 

literatura disponível, descrevendo a relação entre as expectativas dos 

pacientes e os resultados relatados por estes (PRO). Foram incluídos 60 

artigos, abrangendo 13 especialidades cirúrgicas, a maioria (28 artigos) na 

área de ortopedia. No total, esta revisão sistemática incluiu 13.806 pacientes 

e as expectativas alcançadas foram relacionadas a melhores resultados PRO 

em 24 estudos. Concluíram que as expectativas dos pacientes estão 

inconsistentemente correlacionadas com os PRO após a cirurgia, e que 

esforços futuros para medir rigorosamente as expectativas e explorar sua 

influência nos resultados pós-operatórios podem auxiliar a integrar os PRO 

em medidas de qualidade. 

 

COHEN et al. (2015) publicaram revisão de literatura avaliando o uso 

do instrumento BREAST-Q© na pesquisa cirúrgica, com inclusão do período 

iniciado desde o lançamento do instrumento (2009 até 2015). Foram 

identificadas cinco questões principais, nas quais os pesquisadores 

utilizaram o questionário: comparação entre reconstrução autóloga ou com 

implantes; qual o melhor implante (salino ou silicone); por que implementar 

a lipoenxertia na cirurgia mamária; a utilização na educação da paciente e a 

viabilidade da utilização do instrumento em estudos de larga escala. Foram 

analisados 49 artigos; destes, 39 utilizaram o módulo de RM e 71% (n=35) 

foram estudos transversais. Dada a importância da utilização de instrumentos 

PRO na avaliação do atendimento prestado e satisfação dos pacientes, apenas 

49% dos estudos da revisão utilizaram tais escalas do BREAST Q©. Assim, 

os autores sugerem a maior utilização deste instrumento na educação das 

pacientes, visando proporcionar informações pertinentes, que resultariam no 
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alcance das expectativas criadas e melhor satisfação com o resultado 

cirúrgico.  

 

MEHRABI et al. (2015) realizaram revisão sistemática, a fim de 

sintetizar as evidências sobre as estratégias de enfrentamento utilizadas por 

mulheres portadoras de câncer de mama no ajuste às novas situações em suas 

vidas. A busca foi realizada no período de janeiro de 2000 a julho de 2015, 

com inclusão de 20 artigos. Esta revisão revelou que buscar apoio social e 

esforços focados na emoção foram as principais estratégias de enfrentamento 

utilizadas pelas pacientes, especialmente na fase inicial do diagnóstico. 

 

BRENNAN et al. (2016) avaliaram os resultados cirúrgicos, estéticos 

e qualidade de vida de pacientes submetidas à radioterapia pós-reconstrução 

mamária imediata (RMI) com implantes. O grupo de 47 pacientes respondeu 

aos instrumentos PRO validados, que abordavam satisfação (BREAST-Q© 

Módulo Reconstrução, pós-operatório), imagem corporal (Body Image Scale 

for Cancer Patients), qualidade de vida (Functional Assessment of Cancer 

Therapy - Breast Cancer), estresse psicológico (Impact of Events Scale) e 

arrependimento (Decision Regret Scale), após completarem seis meses do 

último estágio da RM. A avaliação estética dos resultados foi realizada pelo 

cirurgião assistente e por cirurgião independente, através de fotografias. Os 

resultados estéticos foram considerados aceitáveis, com elevada satisfação 

das pacientes e baixos índices de complicações. Concluíram que o estudo 

corroborou o fato de que, mesmo com indicação de radioterapia, a opção de 

RMI com implantes deve ser ofertada, e forneceu evidências de que as 

pacientes estão dispostas a aceitar os potenciais riscos e limitações da RMI 
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neste cenário. Referiram que, a fim de alcançar as expectativas das pacientes 

com os resultados, quando houver a indicação de radioterapia pós-

mastectomia, estas devem ser apropriadamente informadas e advertidas na 

fase pré-operatória.  

 

COHEN et al. (2016) avaliaram a satisfação com o atendimento 

recebido em uma coorte multicêntrica de pacientes submetidas à RM. As 

pacientes responderam a escala “Satisfação com o Cuidado” do BREAST-

Q© três meses após a RM. Ao avaliarem os resultados, a menor pontuação 

encontrada foi relacionada à “Satisfação com a Informação”. Também houve 

menor pontuação entre as pacientes submetidas à RMI e entre as minorias 

étnicas. Tais achados foram compatíveis com estudos preliminares, que 

observaram que a educação das pacientes continua sendo uma necessidade 

não atendida nos centros de tratamento do câncer de mama. Concluíram que, 

para melhorar o atendimento prestado, se faz necessário o investimento na 

informação e educação da paciente, a fim de se obter maior adesão ao 

tratamento e satisfação com os resultados esperados.  

 

DAHLBÄCK et al. (2017) avaliaram, em estudo transversal, se 

pacientes para as quais foi indicado tratamento conservador do câncer de 

mama (TCCM) tiveram a oportunidade de participar no processo de decisão, 

com relação ao método cirúrgico. Além disso, investigaram se as pacientes 

menos satisfeitas com o resultado estético foram as que haviam relatado não 

terem se envolvido no processo de tomada de decisão. Os resultados 

demonstraram que as pacientes que relataram ter conseguido participar 

completamente ou quase completamente do processo de tomada de decisão 
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tiveram quase três vezes mais chances de satisfação com os resultados 

estéticos, e quase seis vezes mais probabilidade de afirmar que suas 

expectativas foram atendidas. 

 

EL-SABAWI et al. (2017) realizaram revisão sistemática, englobando 

estudos sobre resultados estéticos, satisfação e BREAST-Q© em pacientes 

submetidas à RM após radioterapia. A busca foi realizada na base de dados 

Pubmed/Medline, abrangendo o período de 2000 a 2016. Encontraram 21 

estudos, que avaliaram resultados estéticos (1.611 pacientes), oito estudos 

avaliando satisfação (722 pacientes) e uso do BREAST-Q© em quatro 

estudos (575 pacientes). Os autores tinham como objetivo sintetizar e 

disponibilizar os dados, a fim de educar os cirurgiões sobre as expectativas 

de curto e longo prazo relacionadas ao resultado estético, satisfação e 

qualidade de vida usando o BREAST-Q©. Desta forma, tais achados também 

possibilitariam otimizar a informação e o processo compartilhado de tomada 

de decisão pré-operatório pelas pacientes. Concluíram que, apesar dos 

resultados inferiores relacionados à radioterapia pós-RM, a maioria dos 

estudos demonstrou taxas aceitáveis de resultados estéticos e que a satisfação 

da paciente pode ser alcançada neste cenário. 

 

STEFFEN et al. (2017) avaliaram, prospectivamente, se as 

expectativas de 130 pacientes submetidas à RM foram atendidas. No 18º mês 

de seguimento, as pacientes submetidas à RM relataram se o processo da 

cirurgia reconstrutora foi igual, melhor ou pior do que esperavam. 

Constataram que 42,3% das pacientes consideraram a RM pior do que 

esperavam e 25,4% consideraram melhor. Os principais motivos 



19 | 

L  i  t  e  r  a  t  u  r  a  

 

relacionados à insatisfação foram dor e aparência (assimetria, sensibilidade) 

da mama reconstruída, os demais aspectos relatados foram: tempo de 

recuperação, desconforto, considerações técnicas (revisões cirúrgicas, 

complicações, múltiplos procedimentos). Os autores sugeriram meios para 

melhorar a informação das pacientes, além dos tradicionais tópicos 

discutidos em consulta, os quais são baseados principalmente em expor 

riscos e complicações, visando aprimorar o processo de tomada de decisão 

com relação ao tratamento, o desenvolvimento de expectativas viáveis e 

melhor satisfação das pacientes.  

 

FLITCROFT et al. (2017a) publicaram revisão sistemática, na qual 

sintetizaram as razões das pacientes escolherem entre RMI, RMT, ou não se 

submeterem à RM, em diferentes contextos, ao longo do tempo. A busca foi 

realizada em 13 bases de dados, com inclusão de 30 estudos publicados até 

fevereiro de 2016, totalizando 4.269 participantes. Os motivos relacionados 

à RM foram agrupados em oito domínios: 1. Sentir/parecer normal; 2. 

Sentir/parecer bem; 3. Ser prática; 4. Influência de outras pessoas; 5. 

Expectativas no relacionamento; 6. Medo; 7. Tempo; e 8. Desnecessário. 

Entre as pacientes que optaram pela RM, tanto imediata quanto tardia, os 

principais motivos relatados foram o desejo de se sentir normal e se sentir 

bem. Dentre as pacientes que realizaram tardiamente ou não realizaram a 

RM, medo foi o principal motivo. Apesar dos avanços nas técnicas de RM, 

as motivações das pacientes permaneceram semelhantes ao longo do tempo. 

Outros achados temáticos da revisão foram a falta de informações sobre as 

opções de RM, falta de oferta entre os diferentes tipos de RM para a tomada 

de decisão das pacientes, limitações adicionais de acesso devido à barreiras 

no sistema de saúde.  
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FLITCROFT et al. (2017b) realizaram uma revisão sistemática, a fim 

de buscar evidências da correlação entre as expectativas das pacientes 

submetidas a RM e sua satisfação com os resultados, bem como fornecer 

dados para aprimorar a informação e a comunicação sobre as opções de RM 

previamente à cirurgia. A revisão abrangeu o período de janeiro de 1994 a 

março de 2017, com inclusão de 21 publicações. As participantes destes 

estudos expressaram inúmeros itens relacionados a resultados inesperados 

com a RM, o que poderia ser explicado tanto pela insuficiência no 

fornecimento de informações, quanto pela falta de entendimento das 

pacientes sobre o que esperar da RM. Quatro entre os cinco estudos que 

quantificaram expectativas e satisfação identificaram correlação positiva 

entre elas. A falha em demonstrar um padrão consistente entre satisfação e 

expectativas nos demais estudos se deve à diversidade existente na literatura 

e aos inúmeros sentimentos que as mulheres enfrentam durante o processo 

do tratamento. Os autores concluíram que o uso de medidas precisas e 

consistentes de expectativas relatadas pelos pacientes se faz necessário, a fim 

de educar os pacientes e profissionais de saúde sobre a importância da 

informação sobre as opções de tratamento.  

 

SIPILÄ et al. (2017) buscaram identificar fatores de risco para 

trajetórias desfavoráveis da dor após cirurgia de câncer de mama, a fim de 

entender melhor a associação entre expectativa de dor, estresse psicológico 

e dor aguda no pós-operatório. Este estudo prospectivo incluiu 563 mulheres 

tratadas para câncer de mama no grupo estudo e 433 participantes no grupo 

controle. Os autores concluíram que a dor aguda após a cirurgia do câncer 

de mama é um fenômeno multidimensional, além de identificarem que 
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expectativas de maior dor pós-operatória e alto estresse pré-operatório 

preveem dor mais intensa no período pós-operatório. 

 

GLASSEY et al. (2018) exploraram as influências na satisfação e na 

intimidade de pacientes menores de 35 anos submetidas à RM após 

mastectomia bilateral profilática. Os autores identificaram quatro tópicos: 

satisfação com as mamas antes da cirurgia, expectativas de resultados, tipo 

de mastectomia e comunicação aberta. A análise foi qualitativa e incluiu um 

grupo de 26 mulheres. Os achados do estudo sugeriram que a satisfação das 

pacientes com as mamas reconstruídas é influenciada por expectativas 

coerentes e pela comunicação estabelecida com o cirurgião e/ou psicólogos.  

 

PIERRISNARD et al. (2018) avaliaram a percepção e as expectativas 

de pacientes portadoras de câncer mamário, com relação à alteração da 

imagem corporal após tratamento (alopecia, perda dos cílios e mastectomia). 

A pesquisa feita também abordou a opinião das pacientes sobre os meios e a 

qualidade das informações recebidas sobre estas mudanças. O estudo online 

foi respondido por 192 mulheres, das quais 87% relataram ter recebido 

informação referente ao tratamento e efeitos adversos; porém, a qualidade de 

informação recebida diferiu entre os tópicos, com melhor informação sobre 

alopecia. A principal fonte de informação foi o médico especialista (89%), 

seguido pelo enfermeiro e internet. Com relação às expectativas das 

pacientes, 25% necessitaram de informação adicional sobre os tópicos 

avaliados na pesquisa, sendo que as mesmas relataram que a transmissão 

desta informação suplementar deveria ocorrer logo antes do início do 

tratamento, e preferencialmente pelo médico.  
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LAGENDIJK et al. (2018) avaliaram as pontuações de instrumentos 

PRO em pacientes submetidas a diferentes abordagens cirúrgicas para 

tratamento do câncer mamário (mastectomia, RM autóloga, RM com 

implantes e TCCM) e a opinião das pacientes sobre o uso destes 

instrumentos. Os instrumentos European Organization for Research and 

Treatment of Cancer 30-Item Quality of Life Questionnaire - Breast Cancer- 

specific Module (EORTC-QLQ-C30/BR23) e BREAST-Q© módulo 

Reconstrução (pós-operatório) foram comparados entre as diferentes 

modalidades cirúrgicas e comparados com os respectivos valores publicados 

em estudos prévios. Os autores encontraram diferenças significativas na 

pontuação entre os tratamentos e concluíram que, apesar destes instrumentos 

representarem juntos a maior parte dos questionários específicos para câncer 

mamário, existem poucos dados publicados referentes aos valores esperados 

em cada tratamento cirúrgico e novas coortes de pacientes deveriam ser 

estudadas, a fim de melhorar a interpretação dos resultados e ampliar seu uso 

no cuidado das pacientes. Com relação à opinião das pacientes sobre os 

instrumentos, a aceitabilidade foi elevada; em sua maioria, consideravam 

que os questionários poderiam auxiliar no atendimento de futuras pacientes 

com câncer de mama e os consideravam úteis para obter informações sobre 

seu estado de saúde atual.  

 

LEE et al. (2018) publicaram estudo prospectivo, para avaliar como 

as pacientes preveem seu bem-estar após a mastectomia, com ou sem a RM. 

A coorte, ao final do período de dois anos, era formada por 96 pacientes, das 

quais 54 foram submetidas somente à mastectomia, e 42 foram submetidas à 

mastectomia com RM. A pesquisa inicial avaliou seis domínios: felicidade, 

qualidade de vida, satisfação com as mamas, sensibilidade, dor e atratividade 
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sexual, sendo que estes últimos cinco domínios foram avaliados utilizando o 

BREAST-Q©. As participantes foram convidadas a responder como se 

sentiriam nos próximos 12 meses, considerando dois cenários: mastectomia 

somente ou mastectomia com RM. Após 12 meses, os pesquisadores 

reavaliaram os seis domínios prévios e incluíram duas escalas: satisfação 

com a decisão e arrependimento com a decisão. Concluíram que as pacientes 

subestimaram o bem-estar futuro após a mastectomia e superestimaram o 

bem-estar após a reconstrução; a imprevisibilidade das expectativas foi 

associada ao arrependimento. 

 

WEBB et al. (2018) utilizaram metodologia mista de pesquisa, com 

avaliação qualitativa, através de entrevistas, e quantitativa, utilizando o 

instrumento BREAST-Q©, a fim de identificar as preferências com relação à 

informação recebida sobre RM a partir do relato das pacientes. As 

participantes, submetidas previamente à RM, relataram deficiências 

importantes nas informações fornecidas antes da cirurgia. As informações 

obtidas por meio de interação com a equipe médica e pacientes previamente 

reconstruídas foram as mais apreciadas; além disso, também priorizaram o 

acesso a informações de várias fontes (fotografias, informações confiáveis 

online, acesso a material com lista de perguntas frequentes). Ao se 

compararem os resultados do instrumento BREAST-Q©, a satisfação com a 

informação recebida foi menor do que a satisfação com o cirurgião plástico. 

Desta forma, os autores concluíram que os resultados do estudo servem para 

melhorar a educação das pacientes, desenvolver modalidades de ensino para 

informá-las sobre os vários aspectos da RM, com o intuito de diminuir o 

arrependimento com a tomada de decisão e melhorar a sua satisfação. 
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ARCHANGELO et al. (2019) avaliaram o impacto da RM na função 

sexual, imagem corporal e depressão. Neste estudo transversal controlado, 

foram avaliados três grupos, com 30 participantes cada: mastectomia 

somente, mastectomia com reconstrução e grupo controle, formado por 

mulheres sem diagnóstico de câncer de mama. Os pesquisadores utilizaram 

as versões validadas em português dos instrumentos Female Sexual Funcion 

Index (FSFI), Beck Depression Inventory (BDI) e Body Dysmorphic 

Disorder Examination (BDDE), respectivamente. As pacientes submetidas 

à RM tiveram melhores resultados relacionados à função sexual e imagem 

corporal, com menos sintomas depressivos.  

 

CARR et al. (2019) relataram, em sua metassíntese qualitativa as 

experiências das pacientes submetidas à RM e suas principais necessidades 

relacionadas à informação sobre o tratamento. Nesta metassíntese, o 

profissional de saúde foi tido como principal fonte de informação da 

paciente, tendo o papel de influenciar suas expectativas. As mulheres que 

não se consideraram adequadamente informadas sobre os resultados da 

cirurgia e do processo de recuperação constituíram o grupo de pacientes que 

relataram insatisfação com a RM, pois suas expectativas não foram 

alcançadas. Tais expectativas estavam relacionadas principalmente à 

aparência e sensibilidade da mama reconstruída, cicatrizes, dor e adaptação 

com a nova imagem corporal. Concluíram com a importância do acesso à 

informação, pois tais pacientes são as que têm maior probabilidade de 

desenvolver expectativas compatíveis com o tratamento, evoluindo com 

melhora no processo de recuperação.  
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DIKMANS et al. (2019) conduziram entrevistas com dez pacientes 

submetidas à mastectomia profilática, para identificar a influência do 

tratamento em sua sexualidade. As entrevistas foram realizadas por 

pesquisador especializado em sexologia e as pacientes também responderam 

o módulo Reconstrução Mamária do BREAST-Q©. Apesar da importância 

da sexualidade na qualidade de vida e do impacto do tratamento do câncer 

de mama no bem-estar sexual, este tópico não é rotineiramente abordado 

pelo mastologista/cirurgião plástico. As pacientes relataram que 

subestimaram o impacto da mastectomia e da reconstrução em sua 

sexualidade, além de expressarem a necessidade de mais informações 

durante o pré-operatório, para a criação de expectativas realistas.  

 

FAYANJU et al. (2019) utilizaram o instrumento NCCN-DT 

(National Comprehensive Cancer Network Distress Thermometer) para 

avaliar prospectivamente o estresse psicológico das pacientes com câncer de 

mama e procuraram determinar se as características do tratamento estavam 

associadas a diferenças no estresse das pacientes. Foram acompanhados três 

coortes: quadrantectomia, mastectomia, mastectomia com reconstrução. 

Também foi analisada a realização de tratamentos complementares 

(adjuvantes/neoadjuvantes). No total, foram acompanhadas 1.029 pacientes. 

As pacientes que optaram pela mastectomia com reconstrução apresentaram 

níveis basais de estresse mais elevados, fato que foi interpretado como a 

complexidade envolvida durante a tomada de decisão pelo tratamento. No 

geral, houve redução nos níveis de estresse nos três grupos, ao longo do 

tratamento. Os autores concluíram que o instrumento pode fornecer dados 

para informação e educação das pacientes e identificar os casos com maior 

necessidade de suporte psicológico durante o tratamento.  
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FUZESI et al. (2019) descreveram, em estudo qualitativo, as 

expectativas de pacientes submetidas ao TCCM. Identificaram os seguintes 

temas relacionados às expectativas: experiência com o tratamento do câncer, 

recuperação, aparência e qualidade de vida. Apesar das informações 

recebidas no pré-operatório, as pacientes tiveram dificuldades em expressar 

as expectativas relacionadas aos efeitos do tratamento em seu corpo, 

principalmente por desconhecerem os efeitos a longo prazo da cirurgia e dos 

tratamentos adjuvantes. Assim como em outros estudos, os autores 

identificaram altos níveis de ansiedade entre as pacientes na fase pré-

operatória, o que poderia dificultar o processo de informação, influenciar as 

expectativas e culminar com a insatisfação com o tratamento. Desta forma, 

concluíram que os resultados do estudo poderiam ser utilizados para 

aprimorar o aconselhamento e a educação pré-operatória e preparar melhor 

as pacientes para o tratamento. 

 

ALSHAMMARI et al. (2019) avaliaram, prospectivamente, a 

satisfação com a mama reconstruída e com os resultados do tratamento, 

utilizando o módulo Reconstrução Mamária (pós-operatório) do BREAST-

Q©. As pacientes foram alocadas em dois grupos: RM autóloga (n=21) e RM 

com implantes (n=22), e responderam ao questionário no período entre seis 

e 36 meses de pós-operatório. Além das escalas do instrumento, foram 

obtidos os dados clínico-epidemiológicos das participantes e sobre a 

ocorrência de complicações durante o tratamento. Não houve diferença com 

significância estatística na satisfação entre os dois grupos e os autores 

concluíram que, embora existam muitas técnicas cirúrgicas diferentes para 

reconstruir uma mama após a mastectomia, ainda não existe um método 

cirúrgico específico que seja perfeito ou adequado para todas as pacientes 
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submetidas à cirurgia de RM, sendo importante uma abordagem 

individualizada dos casos. 

 

QUEMENER et al. (2019) desenvolveram uma pesquisa, com o 

objetivo de identificar os fatores determinantes que levaram mulheres acima 

de 65 anos a optarem pela RM, usando um questionário projetado pela 

equipe pesquisadora, com base no instrumento BREAST-Q©. O estudo do 

tipo caso-controle foi formado por 134 pacientes tratadas com mastectomia, 

sendo divididas igualmente entre os grupos “com RM” e “sem RM”. 

Identificaram maiores escores de motivação e qualidade das informações 

recebidas no grupo RM. Os resultados do estudo mostraram que as 

informações fornecidas pelo cirurgião foram um fator determinante para 

influenciar o processo de tomada de decisão pelas pacientes e que os 

cirurgiões são a chave para convencer as pacientes idosas de que a idade não 

deve mais ser um obstáculo à RM. 

 

MORZYCKI et al. (2020) avaliaram o impacto da RMT nas 

expectativas e na qualidade de vida das pacientes, utilizando o instrumento 

BREAST-Q©. Neste estudo transversal, as participantes responderam 

prospectivamente o módulo Expectativas e o módulo Reconstrução Mamária 

(pré-operatório). Uma análise retrospectiva dos prontuários foi realizada nas 

pacientes elegíveis e foram coletados dados demográficos, dados 

relacionados ao câncer e comorbidades (n=65). No momento da revisão dos 

prontuários, 29(43%) pacientes haviam sido submetidas à RM, em sua 

maioria tardia (n=17/59%). Com os resultados obtidos nas escalas, os autores 
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constataram que o atraso na RM pode impactar negativamente as 

expectativas das pacientes em relação à dor e recuperação pós-operatórias. 

 

BUILES RAMÍREZ et al. (2020) utilizaram o questionário BREAST-

Q© para avaliar prospectivamente pacientes que seriam submetidas ao 

tratamento cirúrgico do câncer de mama. As 112 pacientes foram 

distribuídas em dois grupos, de acordo com o tipo de tratamento proposto 

(tratamento conservador e mastectomia com reconstrução), e acompanhadas 

entre fevereiro de 2014 a fevereiro de 2019. O objetivo do estudo foi 

demonstrar a utilidade do instrumento, para avaliar a satisfação e a qualidade 

de vida antes da cirurgia, além de identificar os diferentes perfis de 

satisfação, o que permitiria aos cirurgiões decidirem qual o melhor 

procedimento para cada paciente. Neste artigo, foram publicados os 

resultados preliminares obtidos na análise pré-operatória dos dados. Não 

foram identificadas diferenças com significância estatística entre os dados 

clínico- epidemiológicos das pacientes e sua relação com a satisfação e 

qualidade de vida no pré-operatório; porém, os autores concluíram que o 

estudo pode ser utilizado para auxiliar na informação das pacientes, no 

processo de tomada de decisão e comparação com outros grupos de 

pacientes. 

 

TEDESCO & LOERZEL (2020) utilizaram o módulo Expectativas 

2.0 do BREAST-Q© para avaliar 27 pacientes. As respostas obtidas foram 

analisadas e utilizadas para educar individualmente as participantes, visando 

esclarecer as dúvidas e eliminar possíveis expectativas irreais. 

Posteriormente ao tratamento de RM, foi aplicado novo questionário, 



29 | 

L  i  t  e  r  a  t  u  r  a  

 

Postoperative Evaluation of Breast Reconstruction Education Provided 

Preoperatively Questionnaire (PEBREPP), desenvolvido pela equipe 

pesquisadora, visando avaliar a satisfação das pacientes com a informação 

fornecida no pré-operatório. Nos resultados obtidos, as participantes 

relataram que, com a informação recebida, sentiram-se mais preparadas 

sobre o tratamento cirúrgico e processo de recuperação, com melhora nos 

níveis de ansiedade, tanto antes quanto depois da cirurgia. Apesar do 

questionário PEBREPP ser desenvolvido pela equipe pesquisadora e 

aplicado a um número reduzido de participantes, teve validade de face e 

conteúdo. Os autores concluíram que a educação individualizada baseada nas 

expectativas do pré-operatório pode ser efetiva em modificar expectativas 

irreais ou imprecisas em expectativas factíveis. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Desenho de pesquisa 

  

 Trata-se de um estudo primário, observacional, transversal, descritivo, 

não controlado, com seres humanos, multicêntrico. 

Na condução deste projeto, foram seguidas as determinações da 

Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre 

diretrizes e normas que regulamentam a pesquisa envolvendo seres humanos. 

Somente as pacientes que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foram incluídas (Apêndice 1).  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Unifesp, parecer número 3.006.795 (Apêndice 2), mediante anuência dos 

centros coparticipantes: Hospital Pérola Byington – Centro de Referência da 

Saúde da Mulher (CRSM) (Apêndice 3) e Hospital das Clínicas Samuel 

Libânio, da Universidade do Vale do Sapucaí (Apêndice 4). 

 

4.2 Casuística 

 

Foram selecionadas, consecutivamente, nos ambulatórios de Cirurgia 

Plástica e Mastologia do Hospital Pérola Byington – CRSM e do Hospital 

das Clínicas Samuel Libânio, pacientes com diagnóstico de câncer de mama 

candidatas à reconstrução mamária (RM), tanto imediata quanto tardia. O 

recrutamento de pacientes para o estudo ocorreu entre novembro de 2018 e 

dezembro de 2019. 
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Na época do delineamento do estudo, não existiam dados disponíveis 

na literatura, utilizando o Módulo Expectativas do instrumento BREAST-

Q©, que pudessem ser empregados para o cálculo amostral. Desta forma, 

foram utilizados dados obtidos de um estudo piloto com 22 pacientes, para 

esse fim (JULIOUS, 2005). A partir da escala “Expectativas com a Equipe 

Médica”, foi obtido um desvio padrão (DP) de 14,16. Considerando um nível 

de confiança de 95%, e um intervalo desejável a ser detectado de 5, o número 

amostral obtido foi de 123 pacientes. 

 

4.2.1 Critérios de inclusão   

 

• Mulheres com diagnóstico de câncer mamário, candidatas à 

mastectomia com reconstrução imediata ou tardia da mama com 

diferentes técnicas: implantes, retalho do latíssimo do dorso (LD) ou 

retalho transverso do músculo reto abdominal (TRAM);  

• Mulheres maiores de 18 anos de idade, sem restrição quanto à etnia, 

escolaridade ou classe social. 

 

4.2.2 Critérios de não inclusão 

 

• Pacientes candidatas ao tratamento cirúrgico conservador do câncer 

mamário;  

• Analfabetismo e/ou deficiência visual que impossibilitassem a leitura 

do instrumento;  

• Recusa em participar do estudo.  
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4.2.3 Critérios de exclusão 

 

• Intercorrências que determinem mudança do planejamento cirúrgico, 

com cancelamento da reconstrução. 

 

4.2.4 Descrição da casuística 

 

A Tabela 1 contém as principais características clínicas e 

sociodemográficas das participantes. Foram considerados como cirurgia 

mamária os casos previamente submetidos à mastectomia, quadrantectomia, 

mamoplastia de aumento, mamoplastia redutora/mastopexia. 

 

Tabela 1 - Características clínicas e sociodemográficas 

 (continua) 

  Estimativas (N=123) 

Idade (anos)  

Média ± DP 48,1 ± 9,8 

Mediana (mínimo - máximo) 48,0 (29,0; 70,0) 

Estado Conjugal, N (%)  

Sem companheiro 69 (56,1) 

Com companheiro 54 (43,9) 

Escolaridade, N (%)  

Fundamental  22 (17,9) 

Médio 59 (48,0) 

Superior  42 (34,1) 

Cor, N (%)  

Branca 97 (78,9) 

Não branca 26 (21,1) 

IMC (kg/m2)  

Média ± DP 25,9 ± 4,5 

Mediana (mínimo - máximo) 26,0 (16,7; 45,2) 

Comorbidades, N (%)  

Ausente 84 (68,3) 

Presente 39 (31,7) 

Número de gestações  

Média ± DP 1,8 ± 1,1 

Mediana (mínimo - máximo) 2,0 (0,0; 5,0) 
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 (continuação) 

  Estimativas (N=123) 

Menopausa, N (%)   

Sim 69 (56,1) 

Não 54 (43,9) 

Cirurgia prévia - mamária, N (%)   

Sim 80 (65,0) 

Não 43 (35,0) 

Cirurgia prévia - não mamária, N (%)   

Sim 77 (62,6) 

Não 46 (37,4) 

Quimioterapia, N (%)   

Sim 79 (64,2) 

Não 44 (35,8) 

Radioterapia, N (%)   

Sim 60 (48,8) 

Não 63 (51,2) 

Localização do tumor, N (%)   

Unilateral 120 (97,6) 

Bilateral 3 (2,4) 

Tipo de Reconstrução, N (%)   

Imediata 43 (35,0) 

Tardia 80 (65,0) 

Técnica de reconstrução, N (%)   

Implantes  81 (65,9) 

Retalho - TRAM 12 (9,8) 

Retalho - LD 30 (24,4) 

 

4.3 Procedimentos 

 

Ao comparecerem para consulta médica após receberem a indicação 

de RM, as pacientes que preencheram os critérios de elegibilidade foram 

esclarecidas sobre a pesquisa e convidadas a participar. Aquelas que 

assinaram o TCLE foram incluídas no estudo e tiveram seus dados 

sociodemográficos e clínicos coletados (Apêndice 5).  

Em seguida, foi realizada a autoaplicação assistida do módulo 

“Expectativas com a Reconstrução Mamária” do BREAST-Q© (Anexo 1), 

em sala ambulatorial privativa, no pré-operatório.  
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4.3.1 Instrumento BREAST-Q© 

 

O BREAST-Q© é um instrumento do tipo Patient Reported Outcomes 

(PRO), desenvolvido utilizando métodos psicométricos qualitativos e 

quantitativos sob recomendações internacionais, a fim de avaliar os 

resultados relatados por pacientes submetidas a diferentes tipos de cirurgia 

de mama. Sua primeira versão foi publicada em 2009 e a segunda versão 

(2.0) em 2017. O questionário foi traduzido e validado para uso no Brasil em 

2013 (SBALCHIERO et al., 2013). 

É composto por seis módulos; quatro deles são referentes ao câncer 

mamário: Mastectomia, Reconstrução, Tratamento Conservador e 

Expectativas. Os outros dois se referem à Mamoplastia Redutora/Mastopexia 

e Mamoplastia de Aumento. Os módulos são divididos em múltiplas escalas, 

que podem ser utilizadas de forma independente.  

Sua estrutura conceitual é baseada em dois temas (ou domínios), que, 

por sua vez, possuem três subtemas cada um, organizados da seguinte forma:  

a) Qualidade de vida  

− Bem-estar psicossocial; 

− Bem-estar sexual; 

− Bem-estar físico. 

b) Satisfação da paciente 

− Satisfação com as mamas; 

−  Satisfação com o resultado; 

− Satisfação com o atendimento. 
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4.3.1.1 Módulo Expectativas com a Reconstrução Mamária 

 

As escalas do módulo Expectativas com a Reconstrução Mamária 

foram desenvolvidas para serem administradas no pré-operatório apenas, a 

fim de avaliar as expectativas das pacientes com relação ao tratamento 

cirúrgico e seus resultados. Este módulo foi desenvolvido posteriormente, 

em 2012. Sua versão mais recente é de 2017, a qual foi traduzida e validada 

para uso no Brasil em 2018 (OLIVEIRA, 2018). 

Assim como os demais módulos, ele é composto por escalas (questões) 

que podem ser utilizadas de forma independente ou em conjunto, algumas 

têm estrutura com multi-itens e outras são categóricas. No total, é formado 

por 27 questões, sendo algumas específicas para determinadas técnicas e 

outras voltadas a todas as pacientes que serão submetidas à RM.  

Para a obtenção dos resultados, as participantes não precisam 

completar todas as escalas do módulo, visto que cada uma delas pode ser 

utilizada de forma independente. Desta forma, não existe um valor de 

pontuação total para o BREAST-Q©, e sim uma pontuação para as escalas 

compostas por múltiplos itens. A pontuação numérica dos itens deve ser 

somada, o valor obtido com esta soma é convertido através de uma tabela e 

gera o resultado, um escore que pode variar de 0 a 100. Na presença de dados 

ausentes e respostas “não sei”, será utilizada a média dos itens respondidos. 

Se os dados ausentes/ “não sei” representarem mais que 50% da escala, esta 

não deverá ser interpretada para o indivíduo. 

Entre as questões que abordam a RM, independente da técnica a ser 

empregada, quatro delas geram escore: 
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a) Expectativas com o suporte prestado pela equipe médica, avalia 

quanto tempo e suporte emocional a paciente espera receber da equipe 

médica e do cirurgião durante o processo de reconstrução; 

b) Expectativas relacionadas à dor, que avalia a magnitude de dor que a 

paciente espera enfrentar na primeira semana após a cirurgia de 

reconstrução;  

c) Expectativas de enfrentamento, que avalia como a paciente espera 

passar pelo processo de RM durante o primeiro ano de pós-operatório, 

como, por exemplo, se espera retomar sua vida normalmente; 

d) Expectativas com a aparência da mama quando vestida, que avalia a 

expectativa com a aparência da mama reconstruída após um ano de 

cirurgia (exemplo: como ficará com sutiã).  

Além disso, o instrumento possui escalas que abordam temas como 

informação necessária, tomada de decisões, expectativas com relação a 

complicações, aparência (despida, simetria mamária, cicatrizes, aspecto da 

lateral da mama, formato, tamanho), sensibilidade, reconstrução com 

expansor tecidual, reconstrução com implantes, reconstrução com retalho 

abdominal, reconstrução do mamilo, cirurgia de revisão.  

 

4.4 Análise estatística 

 

Os dados foram analisados descritivamente. Para as variáveis 

categóricas, foram apresentadas frequências absolutas e relativas, e para as 

variáveis numéricas, medidas-resumo (média, quartis, mínimo, máximo e 

desvio padrão). 
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As consistências internas dos itens das escalas de expectativas que 

resultam em escore foram avaliadas por meio do Alpha de Cronbach. O 

Alpha de Cronbach é um coeficiente de confiabilidade (ou consistência) e 

mensura o quão bem um conjunto de itens mensura um único constructo 

latente, cujo valor depende do número de itens e da média das correlações 

entre eles, não sendo considerado um teste estatístico. Quanto maior o 

número de itens ou quanto maior for a média das correlações entre os itens, 

maior será o valor de Alpha de Cronbach, variando, normalmente, entre 0 e 

1.  

Entretanto, na realidade, não há limite inferior para este coeficiente. 

Quanto mais próximo de 1, maior será a consistência entre os itens de uma 

escala. Desta forma, podem ser consideradas as seguintes categorias: 0,9 ou 

superior – Excelente; de 0,8 a 0,9 (inclusive) – Bom; de 0,7 a 0,8 (inclusive) 

– Aceitável; de 0,5 a 0,7 (inclusive) – Pobre e abaixo de 0,5 – Inaceitável. 

A comparação de médias do escore das quatro escalas de expectativas 

(Equipe Médica, Dor, Enfrentamento e Aparência) foi realizada via teste 

não-paramétrico de Friedman, devido à violação da suposição de 

normalidade na distribuição dos dados. 

A comparação de médias entre dois grupos foi realizada utilizando-se 

o teste t de Student para amostras independentes. Já a comparação de médias 

entre três grupos ou mais foi realizada via Análise de Variâncias (ANOVA). 

Ao serem detectadas diferenças de médias, tais diferenças foram localizadas 

utilizando-se as comparações múltiplas de Duncan.  

Tanto a ANOVA como o teste t de Student têm como um dos 

pressupostos a normalidade na distribuição dos dados. Em caso de violação 

da normalidade dos dados no teste t de Student e ANOVA, as médias foram 
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comparadas empregando-se o teste não-paramétrico de Mann-Whitney e 

Kruskal-Wallis, respectivamente. Uma vez detectadas as diferenças de 

médias na ANOVA e no teste de Kruskal-Wallis, a identificação de grupos 

de médias distintas foi realizada via testes de Duncan ou de Dunn-

Bonferroni, respectivamente, mantendo-se um nível de significância global 

de 5%. 

A associação linear entre duas variáveis numéricas foi avaliada via 

correlação de Pearson e de Spearman. 

Para se avaliar simultaneamente os efeitos das características 

demográficas e clínicas sobre cada um dos escores de expectativa, foi 

utilizada a regressão linear múltipla. Inicialmente, foram selecionadas todas 

as características demográficas e clínicas. Em seguida, as variáveis não 

significantes a 5% foram excluídas, uma a uma, por ordem de significância. 

A regressão linear apresenta também como pressuposto a normalidade nos 

dados. 

A normalidade na distribuição dos dados foi verificada por meio do 

teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Para todos os testes estatísticos, foi utilizado um nível de significância 

de 5%. 

As análises estatísticas foram realizadas com o uso do software 

estatístico SPSS 20.0 e STATA 12. 
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5 RESULTADOS 

 

O período de coleta de dados ocorreu de novembro de 2018 a 

dezembro de 2019, com inclusão de 123 pacientes no estudo. Nenhuma 

paciente foi excluída. 

 

5.1 Expectativas  

 

Nas escalas com múltiplos itens que geram escore, os itens que 

compreendem a expectativa com relação à Equipe Médica apresentaram uma 

consistência interna aceitável (Alpha de Cronbach= 0,779). Já para a 

expectativa com relação à Dor e ao Enfrentamento, observaram-se 

consistências internas boas entre os itens (0,894 e 0,857; respectivamente) e, 

para a Aparência, uma excelente consistência interna (Alpha de Cronbach= 

0,905).  

As tabelas de 2 a 5 apresentam a distribuição das pacientes em relação 

a essas escalas. 
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Tabela 2 − Distribuição das pacientes por expectativa, com relação à Equipe 

Médica  

  N % 

Receberei cuidados médicos rapidamente se eu precisar 120 100,0% 

  Improvável 5 4,2% 

  Pouco provável 6 5,0% 

  Muito provável 106 88,3% 

  Não sei 3 2,5% 

A equipe médica “me dará força” sempre que eu precisar 

deles 

119 100,0% 

  Improvável 2 1,7% 

  Pouco provável 14 11,8% 

  Muito provável 82 68,9% 

  Não sei 21 17,6% 

O cirurgião vai me fazer sentir como se eu fosse sua única 

paciente 

120 100,0% 

  Improvável 2 1,7% 

  Pouco provável 9 7,5% 

  Muito provável 93 77,5% 

  Não sei 16 13,3% 

O cirurgião passará muito tempo comigo 119 100,0% 

  Improvável 14 11,8% 

  Pouco provável 11 9,2% 

  Muito provável 72 60,5% 

  Não sei 22 18,5% 

O cirurgião e enfermeiros estarão disponíveis sempre que 

eu precisar deles 

119 100,0% 

  Improvável 15 12,6% 

  Pouco provável 30 25,2% 

  Muito provável 39 32,8% 

  Não sei 35 29,4% 
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Tabela 3 − Distribuição das pacientes por expectativa, com relação à Dor 

          N % 

Vou me sentir machucada 121 100,0% 

Improvável 27 22,3% 

Pouco provável 32 26,4% 

Muito provável 47 38,8% 

Não sei 15 12,4% 

Vou me sentir desconfortável 122 100,0% 

Improvável 12 9,8% 

Pouco provável 24 19,7% 

Muito provável 77 63,1% 

Não sei 9 7,4% 

Vou sentir pressão no peito 121 100,0% 

Improvável 27 22,3% 

Pouco provável 18 14,9% 

Muito provável 36 29,8% 

Não sei 40 33,1% 

A dor será intensa 121 100,0% 

Improvável 27 22,3% 

Pouco provável 40 33,1% 

Muito provável 17 14,0% 

Não sei 37 30,6% 

Vou precisar de muitos analgésicos 121 100,0% 

Improvável 19 15,7% 

Pouco provável 31 25,6% 

Muito provável 43 35,5% 

Não sei 28 23,1% 

Vou sentir uma dor imensa 121 100,0% 

Improvável 34 28,1% 

Pouco provável 28 23,1% 

Muito provável 19 15,7% 

Não sei 40 33,1% 
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Tabela 4 − Distribuição das pacientes por expectativa, com relação ao 

Enfrentamento 

 N % 

A vida vai ficar melhor conforme o passar do 

tempo 

121 100,0% 

Improvável 5 4,1% 

Pouco provável 3 2,5% 

Muito provável 100 82,6% 

Não sei 13 10,7% 

Vou pensar positivamente 122 100,0% 

Improvável 3 2,5% 

Pouco provável 1 0,8% 

Muito provável 115 94,3% 

Não sei 3 2,5% 

Estarei melhor e seguindo a vida 122 100,0% 

Improvável 3 2,5% 

Muito provável 112 91,8% 

Não sei 7 5,7% 

Eu vou voltar para a minha vida normal 122 100,0% 

Improvável 4 3,3% 

Pouco provável 5 4,1% 

Muito provável 103 84,4% 

Não sei 10 8,2% 

Vou me adaptar à reconstrução 122 100,0% 

Improvável 2 1,6% 

Pouco provável 2 1,6% 

Muito provável 108 88,5% 

Não sei 10 8,2% 
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Tabela 5 − Distribuição das pacientes por expectativa, com relação à 

Aparência  

 N % 

Minhas roupas vão cair bem 121 100,0% 

Improvável 6 5,0% 

Pouco provável 9 7,4% 

Muito provável 90 74,4% 

Não sei 16 13,2% 

Ficarei com um formato normal 121 100,0% 

Improvável 8 6,6% 

Pouco provável 13 10,7% 

Muito provável 83 68,6% 

Não sei 17 14,0% 

Vou parecer normal de sutiã 121 100,0% 

Improvável 3 2,5% 

Pouco provável 11 9,1% 

Muito provável 96 79,3% 

Não sei 11 9,1% 

Vou parecer normal quando eu me olhar no espelho 122 100,0% 

Improvável 13 10,7% 

Pouco provável 17 13,9% 

Muito provável 73 59,8% 

Não sei 19 15,6% 

Ficarei ótima de sutiã 121 100,0% 

Improvável 3 2,5% 

Pouco provável 12 9,9% 

Muito provável 88 72,7% 

Não sei 18 14,9% 

 

 

De acordo com a tabela 6 e a figura 1, verificou-se que as médias dos 

escores foram distintas entre as quatro escalas (p<0,001). Dessa forma, a 

média do escore de expectativa relacionada à Dor foi inferior à média do 

escore de expectativa com relação à Equipe Médica, que, por sua vez, foi 

inferior à expectativa com relação ao Enfrentamento. A média do escore de 

expectativa relacionada à Aparência mostrou-se superior apenas à do escore 

de expectativa de Dor, não sendo verificadas diferenças de médias com as 

demais escalas de expectativas. 
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Tabela 6 − Medidas-resumo dos escores das expectativas, com relação à 

Equipe Médica, Dor, Enfrentamento e Aparência 

  
Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 1o. 

Quartil 

Mediana 3o. 

Quartil 

N p 

Escore de 

Expectativas 

                -  

Equipe 

Médica 

84,3 21,6 0,0 100,0 78,0 89,0 100,0 108   

Dor 59,4 29,3 0,0 100,0 48,0 64,0 80,0 105   

Enfrentamento 94,6 16,4 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 115   

Aparência 88,2 22,9 0,0 100,0 85,0 100,0 100,0 108   

                    

Escore de 

Expectativas 

(amostras 

pareadas) 

                <0,001 

Equipe 

Médica 

83,3 21,9 0,0 100,0 78,0 89,0 100,0 84   

Dor 57,6 28,3 0,0 100,0 48,0 64,0 78,0 84   

Enfrentamento 95,0 14,9 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84   

Aparência 90,7 18,5 0,0 100,0 91,0 100,0 100,0 84   

p - nível descritivo do teste não-paramétrico de Friedman (amostras pareadas). 

Comparações múltiplas de Dunn-Bonferroni: Dor < Equipe médica < Enfrentamento; 

Aparência > Dor. 

 

Em conformidade com as regras de pontuação do escore para as 

escalas, quando mais de 50% dos itens não forem respondidos ou forem 

assinalados como “não sei”, a escala não poderá ser interpretada para o 

indivíduo. Desta forma, em 15 casos (12,2%), os dados não puderam ser 

interpretados com relação às expectativas com Equipe Médica e Aparência, 

em 18 casos (14,6%) para expectativas de Dor e oito casos (6,5%) para 

expectativas relacionadas ao Enfrentamento. 
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Figura 1 − Médias dos escores por escalas de expectativas (Equipe 

Médica, Dor, Enfrentamento, Aparência) 

 

Para interpretar o gráfico apresentado na Figura 1, dois elementos 

devem ser analisados: a área da figura: quanto maior, maior a média dos 

escores em cada uma das escalas de expectativas; e a forma dessa área: 

quanto mais regular for o polígono, mais homogêneos serão os valores das 

médias entre as escalas. Assim, um gráfico com polígono muito irregular 

indicaria que, em média, os escores das escalas de expectativas não foram 

similares.  
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5.2 Fatores associados aos escores de expectativas 

 

5.2.1 Análise univariada 

 

A tabela 7 apresenta as correlações entre os escores de expectativas e 

as variáveis Idade, Índice de Massa Corpórea (IMC) e Número de gestações. 

As correlações variam entre -1 (correlação negativa perfeita) e +1 

(correlação positiva perfeita). Valores de correlações próximos a zero 

indicam ausência de correlação entre variáveis.  

Dessa forma, observou-se uma fraca associação positiva entre o escore 

de expectativa com relação à Aparência e o IMC (rP=0,194; p=0,046), 

denotando que, quanto maior o IMC, maior o escore de expectativa 

relacionada à Aparência. Além disso, foi constatada uma fraca associação 

negativa entre escore de expectativa de Dor e número de gestações (rS=-

0,196; p=0,045), indicando que, quanto maior o número de gestações, menor 

o valor de expectativa com relação à Dor. 

 

Tabela 7 – Correlação entre os escores de expectativas e as variáveis idade, 

IMC e número de gestações  

Expectativas  
Idade (anos)   IMC (kg/m2)   Número de gestações 

rP p N   rP p N   rS p N 

Equipe Médica -0,099 0,310 108   0,023 0,814 106   -0,067 0,493 108 

Dor -0,019 0,845 105   -0,190 0,055 103   -0,196 0,045 105 

Enfrentamento 0,145 0,122 115   0,102 0,281 113   0,092 0,326 115 

Aparência 0,164 0,090 108   0,194 0,046 106   0,077 0,430 108 

rP – Correlação de Pearson. 

RS – Correlação de Spearman. 
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Ao avaliar as expectativas associadas ao nível de escolaridade, de 

acordo com a tabela 8, verificaram-se apenas diferenças de médias de escore 

de expectativa relacionada à Dor (p=0,009). Assim, observou-se que a média 

de expectativa de dor em mulheres com nível superior foi superior à das 

mulheres com demais níveis de escolaridade, similares entre si. 

 

Tabela 8 – Medidas-resumo dos escores de expectativas por escolaridade 

  Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1o. 

Quartil 
Mediana 

3o. 

Quartil 
N p 

Expectativas  

Equipe Médica                 0,067a 

Fundamental  71,5 31,7 0,0 100,0 39,8 83,5 100,0 20   

Médio 84,4 20,0 17,0 100,0 78,0 89,0 100,0 50   

Superior  90,9 13,1 54,0 100,0 86,3 100,0 100,0 38   

Dor                  0,009 

Fundamental  47,4B 30,4 0,0 100,0 14,0 54,0 64,0 19   

Médio 55,8B 28,6 0,0 100,0 42,0 59,0 72,0 49   

Superior  70,4A 26,6 0,0 100,0 59,0 72,0 100,0 37   

Enfrentamento                  0,124a 

Fundamental  87,2 25,9 0,0 100,0 68,0 100,0 100,0 19   

Médio 95,5 15,6 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 56   

Superior  96,9 9,7 64,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40   

Aparência                  0,533a 

Fundamental  80,9 31,9 0,0 100,0 70,8 100,0 100,0 20   

Médio 88,0 22,8 0,0 100,0 83,0 100,0 100,0 53   

Superior  92,7 15,5 34,0 100,0 91,0 100,0 100,0 35   

p - nível descritivo da ANOVA ou teste de Kruskal-Wallis(a). 

(A) e (B) apresentam médias distintas, segundo comparações múltiplas de Duncan. 

 

Entre as pacientes que foram submetidas à quimioterapia, conforme 

tabela 9, verificaram-se diferenças de médias dos escores de expectativas 

com relação à Equipe Médica (p=0,040), Enfrentamento (p=0,044) e 

Aparência (p=0,031). Ou seja, a média de escore de Enfrentamento e 

Aparência das mulheres que não realizaram quimioterapia foi maior do que 

as mulheres que realizaram quimioterapia. Padrão inverso foi observado para 
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as expectativas com relação à Equipe Médica. Neste estudo, 22,8% das 

pacientes foram submetidas à quimioterapia neoadjuvante.  

 

Tabela 9 – Medidas-resumo dos escores de expectativas por quimioterapia 

  Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1o. 

Quartil 
Mediana 

3o. 

Quartil 
N p 

Expectativas                 

Equipe Médica        0,040 

Realizou 

quimioterapia 

87,86 19,074 0 100 78,00 100,00 100,00 69 

  

Não realizou 

quimioterapia 

78,58 24,458 17 100 63,00 89,00 100,00 38 

  

Dor                  0,139 

Realizou 

quimioterapia 

57,2 28,2 0,0 100,0 48,0 59,0 64,0 67 

  

Não realizou 

quimioterapia 

63,0 31,5 0,0 100,0 54,0 72,0 84,0 37 

  

Enfrentamento                  0,044 

Realizou 

quimioterapia 

92,3 19,6 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 73 

  

Não realizou 

quimioterapia 

98,6 6,5 68,0 100,0 100,0 100,0 100,0 41 

  

Aparência                  0,031 

Realizou 

quimioterapia 

84,4 26,5 0,0 100,0 81,3 100,0 100,0 70 

  

Não realizou 

quimioterapia 

95,2 11,3 53,0 100,0 97,8 100,0 100,0 38 

  

p - nível descritivo do teste de Mann-Whitney. 

 

Como apresentado na tabela 10, a média das mulheres que não 

realizaram radioterapia foi maior do que a das mulheres que realizaram 

radioterapia no quesito expectativas com relação ao Enfrentamento 

(p=0,045).  
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Tabela 10 – Medidas-resumo dos escores de expectativas por radioterapia 

  Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1o. 

Quartil 
Mediana 

3o. 

Quartil 
N p 

Expectativas                 

Equipe Médica        0,196 

Realizou 

radioterapia 

88,4 15,7 45,0 100,0 78,0 100,0 100,0 50 

  

Não realizou 

radioterapia 

80,7 25,2 0,0 100,0 66,0 89,0 100,0 58 

  

Dor                  0,168 

Realizou 

radioterapia 

55,2 28,9 0,0 100,0 33,0 61,5 72,0 48 

  

Não realizou 

radioterapia 

62,9 29,3 0,0 100,0 54,0 64,0 84,0 57 

  

Enfrentamento                  0,045 

Realizou 

radioterapia 

92,4 17,9 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 56 

  

Não realizou 

radioterapia 

96,7 14,6 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 59 

  

Aparência                  0,773 

Realizou 

radioterapia 

87,1 24,2 0,0 100,0 83,0 100,0 100,0 53 

  

Não realizou 

radioterapia 

89,3 21,8 0,0 100,0 91,0 100,0 100,0 55 

  

p - nível descritivo do teste de Mann-Whitney. 

 

Conforme tabela 11, verificaram-se apenas diferenças entre as médias 

do escore de expectativa de Enfrentamento (p=0,047). Assim, a média do 

escore das pacientes que iriam se submeter à técnica de reconstrução com 

retalho transverso do músculo reto abdominal (TRAM) foi superior à técnica 

com retalho do músculo latíssimo do dorso (LD). Não foram observadas 

diferenças de médias do escore entre as mulheres que fariam uso de 

implantes daquelas que seriam submetidas às outras técnicas. 
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Tabela 11 – Medidas-resumo dos escores de expectativas por técnica de 

reconstrução 

  
Média 

Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1o. 

Quartil 
Mediana 

3o. 

Quartil 
N p 

Expectativas                   

Equipe Médica         0,153 

Implante  82,3 23,2 0,0 100,0 78,0 89,0 100,0 74   

Retalho 

TRAM 

95,0 9,0 78,0 100,0 89,0 100,0 100,0 11 

  

Retalho LD 85,4 19,2 45,0 100,0 66,0 100,0 100,0 23   

Dor                  0,786 

Implante  58,7 30,2 0,0 100,0 48,0 64,0 80,0 75   

Retalho 

TRAM 

55,5 24,7 14,0 100,0 42,0 59,0 64,0 8 

  

Retalho LD 63,2 28,4 0,0 100,0 48,0 61,5 91,0 22   

Enfrentamento                  0,047 

Implante  95,8 14,4 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77   

Retalho 

TRAM 

100,0 

(B) 

0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11 

  

Retalho LD 88,96(A) 22,7 0,0 100,0 73,0 100,0 100,0 27   

Aparência                  0,128 

Implante  88,8 21,6 0,0 100,0 91,0 100,0 100,0 70   

Retalho 

TRAM 

98,5 5,1 83,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11 

  

Retalho LD 82,6 28,8 0,0 100,0 69,0 100,0 100,0 27   

p - nível descritivo do teste de Kruskal-Wallis. 

(A) e (B) apresentam médias distintas segundo comparações múltiplas de Dunn-

Bonferroni. 

 

Não foram verificadas diferenças de médias nos escores das 

expectativas quanto à Equipe Médica, Dor, Enfrentamento e Aparência, em 

relação ao estado conjugal (tabela I), cor da pele (tabela II), presença de 

comorbidades (tabela III), menopausa (tabela IV), cirurgia mamária prévia 

(tabela V), cirurgia não mamária prévia (tabela VI), localização do tumor 

(tabela VII) e momento da reconstrução (tabela VIII) (Apêndice 6). 
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5.2.2 Análise multivariada  

 

Nesta avaliação, foram ajustados modelos de regressão lineares 

múltiplos, tendo como variável dependente cada um dos escores de 

expectativas (Tabela IX, Apêndice 7). 

Foram observados os seguintes resultados (tabela 12): 

a) Expectativas com relação à Equipe Médica: permaneceram 

significantes no modelo, a escolaridade (p=0,004) e quimioterapia 

(p=0,030). Dessa forma, as mulheres com ensino fundamental 

apresentaram média do escore inferior à das mulheres com ensino 

médio (13,8 pontos a menos), não sendo verificadas diferenças de 

médias de escore entre mulheres com ensino médio e superior 

(p=0,236). Além disso, as mulheres que não realizaram quimioterapia 

apresentaram, em média, expectativa menor do que as mulheres que 

realizaram esse tratamento (cerca de 9 pontos a menos); 

b) Expectativas com relação à Dor: permaneceu significante no 

modelo apenas a escolaridade (p=0,009). Sendo assim, as pacientes 

com ensino superior apresentaram média maior de escore do que as 

mulheres com ensino médio (14,6 pontos a mais). Não foram 

verificadas diferenças de médias entre o grupo de mulheres com 

ensino fundamental e ensino médio (p=0,277); 

c) Enfrentamento: permaneceram significantes, no modelo, a idade 

(p=0,048), a cor da pele (p=0,013) e a técnica de reconstrução 

(p=0,035). Dessa forma, em média, o aumento de um ano na idade 

acarreta um aumento de 0,31 pontos no escore. Adicionalmente, as 

mulheres de cor não branca apresentaram, em média, 8,9 pontos a 
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menos do que as mulheres brancas. Além disso, as mulheres que 

fariam reconstrução com técnica de retalho LD apresentaram média 

do escore inferior à das mulheres que seriam submetidas à 

reconstrução com implantes (8 pontos a menos), não sendo verificadas 

diferenças de médias de escore entre mulheres que fariam 

reconstrução com retalho TRAM e implantes (p=0,369); 

d) Aparência: permaneceu significante no modelo apenas a 

quimioterapia (p=0,018); logo, a média do escore de mulheres que não 

realizaram quimioterapia foi superior à daquelas que realizaram este 

tratamento (10,8 pontos a mais). 
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Tabela 12 – Resultados dos modelos de regressão linear múltipla final para os escores de expectativas – modelos finais 

  Expectativas 

  Equipe médica   Dor   Enfrentamento    Aparência 

  Coeficiente (IC95%) p   Coeficiente (IC95%) p   Coeficiente (IC95%) p   Coeficiente (IC95%) p 

Idade (anos) - -   - -   0,312 (0,002 a 0,622) 0,048   - - 

Com companheiro (ref.=Sem 

companheiro) - -   - -   - -   - - 

Escolaridade (ref.=Médio)   0,004     0,009             

Fundamental  -13,84 (-24,48 a -3,20) 0,011   -8,33 (-23,46 a 6,79) 0,277   - -   - - 

Superior  5,22 (-3,46 a 13,90) 0,236   14,60 (2,40 a 26,79) 0,019   - -   - - 

Cor - Não branca (ref.=Branca) - -   - -   -8,86 (-15,84 a -1,87) 0,013   - - 

IMC (kg/m2) - -   - -   - -   - - 

Comorbidades - -   - -   - -   - - 

Número de gestações - -   - -   - -   - - 

Sem menopausa  - -   - -   - -   - - 

Sem cirurgia mamária prévia - -   - -   - -   - - 

Sem cirurgia não mamária prévia - -   - -   - -   - - 

Sem quimioterapia -9,02 (-17,13 a -0,9) 0,030   - -   - -   10,82 (1,86 a 19,78) 0,018 

Sem radioterapia - -   - -   - -   - - 

Localização do tumor (ref.= 

Unilateral) - -   - -   - -   - - 

Reconstrução imediata 

(ref.=tardia) - -   - -   - -   - - 

Técnica de reconstrução (ref.= 

Implante)               0,035       

Retalho TRAM - -   - -   4,53 (-5,42 a 14,49) 0,369   - - 

Retalho LD - -   - -   -8,02 (-15,04 a -1,00) 0,026   - - 

Constante 88,50 (81,96 a 95,03) <0,001   55,76 (47,76 a 63,75) <0,001   82,97 (67,89 a 98,05) <0,001   84,41 (79,1 a 89,73) <0,001 

R2 14,12%     8,78%     12,55%     5,14%   

R2 ajustado 11,62%     6,99%     9,37%     4,24%   

N 107     105     115     108   

IC95% - Intervalo de confiança de 95% para o coeficiente da regressão. 

R2- Coeficiente de determinação – Quantifica a porcentagem da variância do escore explicado pelas variáveis preditoras. 
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5.3 Expectativas: escalas do tipo múltipla escolha 

 

O instrumento se inicia com três questões do tipo múltipla escolha, nas 

quais as pacientes relatam as expectativas relacionadas à informação que 

esperam receber sobre a cirurgia de reconstrução mamária (RM), ao 

envolvimento na tomada de decisões e ao risco de ocorrência de 

complicações no pós-operatório. A maioria das pacientes referiu querer saber 

de tudo (58,2%) e se envolver em todo o processo de tomada de decisões 

(52,8%). Por outro lado, 46,3% das pacientes referiram não saber o quão 

provável seria a ocorrência de complicações (Tabela 13). 

 

Tabela 13 − Distribuição das pacientes por expectativas quanto à 

informação, tomada de decisões e ocorrência de 

complicações 

  N % 

Quanta informação você espera receber antes de sua 

cirurgia de reconstrução de mama?  

122 100,0% 

Não muita informação, ou então ficarei com medo 5 4,1% 

O quanto de informação eu precisar para estar preparada 46 37,7% 

Quero saber de tudo 71 58,2% 

Sem informação 1   

O quanto você espera se envolver na tomada de decisões 

sobre sua cirurgia de reconstrução de mama?  

123 100,0% 

Não vou me envolver – vou deixar a decisão para o cirurgião 37 30,1% 

Um pouco envolvida – darei algumas opiniões 21 17,1% 

Muito envolvida – serei parceira em todas as tomadas de 

decisão 

65 52,8% 

O quanto você acha provável que ocorra uma complicação 

após sua cirurgia de reconstrução de mama? 

123 100,0% 

Muito provável – estou no grupo de alto risco para 

complicações. 

1 0,8% 

Improvável – estou em um grupo de risco normal para 

complicações. 

25 20,3% 

Muito improvável – estou em um grupo de muito baixo risco 

para complicações 

40 32,5% 

Eu não sei 57 46,3% 
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Nas escalas que avaliam as expectativas relacionadas à reconstrução 

com expansor tecidual, 51,2% das mulheres apontaram esperar alguma 

alteração na mama (achatamento ou pequena elevação), 51,2% citaram não 

saber quanta dor sentiriam com o expansor e 44,2% esperam que a expansão 

seja desconfortável (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Distribuição das pacientes por expectativas de aparência e dor, 

relacionadas à reconstrução com expansor 

  N % 

Imagine-se com o expansor de tecidos colocado,     

Como você espera que a sua mama ficará? 43 100,0% 

Minha mama parecerá achatada 11 25,6% 

Haverá uma pequena elevação (ou elevações) 11 25,6% 

Minhas mamas estarão totalmente formadas logo após 5 11,6% 

Eu não sei 16 37,2% 

Quanta dor você espera sentir com o expansor? 43 100,0% 

Eu estarei com dor constante 1 2,3% 

Vou sentir minha mama apertada e desconfortável 16 37,2% 

Eu não sentirei nenhum desconforto 4 9,3% 

Eu não sei 22 51,2% 

O que você espera sentir em cada expansão? 43 100,0% 

Cada expansão será dolorosa 4 9,3% 

Cada expansão será desconfortável 19 44,2% 

Não sentirei nenhum desconforto durante as expansões 5 11,6% 

Eu não sei 15 34,9% 

N=44 mulheres que seriam submetidas à reconstrução com expansor. 1 caso sem 

informação. 

 

A tabela 15 apresenta a distribuição das pacientes com relação às 

expectativas no primeiro ano de pós-operatório, e após dez anos da cirurgia 

de RM. 
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Tabela 15 – Distribuição das pacientes por expectativas após um ano e dez 

anos da reconstrução mamária 

 (continua) 

 Expectativas um ano após a reconstrução N % 

Como você espera que sua(s) mama(s) ficará(ão) quando você 

estiver sem roupas? 

123 100,0% 

  Minha(s) nova(s) mama(s) parecerá(ão) deformada(s) 2 1,6% 

  Minha(s) nova(s) mama(s) parecerá(ão) legal(is) 32 26,0% 

  Minha(s) nova(s) mama(s) parecerá(ão) linda(s) 59 48,0% 

  Eu não sei 30 24,4% 

Como você acha que suas mamas parecerão, quando despidas (sem 

roupas)? 

123 100,0% 

  Minhas duas mamas ficarão muito diferentes uma da outra 13 10,6% 

  Minhas duas mamas ficarão parecidas uma com a outra 63 51,2% 

  Minhas duas mamas ficarão exatamente iguais 12 9,8% 

  Eu não sei 35 28,5% 

O quão perceptíveis você acha que ficarão as cicatrizes em sua 

mama? 

123 100,0% 

  As cicatrizes serão muito visíveis 12 9,8% 

  As cicatrizes serão um pouco visíveis 56 45,5% 

  Eu não verei cicatrizes 26 21,1% 

  Eu não sei 29 23,6% 

O quanto de sensação (sensibilidade) você espera sentir em sua(s) 

nova(s) mama(s) 

123 100,0% 

  Não terei quase nenhuma sensibilidade em minha(s) nova(s) mama(s) 19 15,4% 

  Terei alguma sensibilidade em minha(s) nova(s) mama(s) 28 22,8% 

  Terei sensibilidade normal em minha(s) nova(s) mama(s) 27 22,0% 

  Eu não sei 49 39,8% 

Qual tamanho você espera que sua(s) mama(s) tenha(m) 123 100,0% 

  Um tamanho muito diferente do meu natural (menor ou maior) 13 10,6% 

  Um tamanho um pouco diferente do meu natural (menor ou maior) 52 42,3% 

  Exatamente o mesmo tamanho das minhas mamas naturais 39 31,7% 

  Eu não sei 19 15,4% 

Como você espera que seja a forma de sua(s) nova(s) mama(s)? 122 100,0% 

  Uma forma muito diferente das minhas mamas naturais 21 17,2% 

  Uma forma levemente diferente das minhas mamas naturais 59 48,4% 

  Exatamente a mesma forma das minhas mamas naturais 21 17,2% 

  Eu não sei  21 17,2% 

  Sem informação  1 
 

O quão natural você espera que seja(m) sua(s) mama(s)? 123 100,0% 

  Minhas mamas não ficarão normais 7 5,7% 

  Minha(s) nova(s) mama(s) parecerá(ão) um pouco com as mamas   

naturais 

72 58,5% 
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 (continuação) 

 Expectativas um ano após a reconstrução N % 

  Minha(s) nova(s) mama(s) parecerá(ão) exatamente iguais às naturais 19 15,4% 

  Eu não sei 25 20,3% 

O quanto você espera que sua(s) nova(s) mama(s) se mexa(m) 

(movimente)? 

123 100,0% 

  Minha(s) nova(s) mama(s) não vai(vão) se mexer 10 8,1% 

  Minha(s) nova(s) mama(s) vai(vão) se mexer menos que as naturais 50 40,7% 

  Minha(s) nova(s) mama(s) vai(vão) se mexer exatamente iguais como   

as naturais 

19 15,4% 

  Eu não sei 44 35,8% 

Como você espera que fiquem as laterais da sua mama? 123 100,0% 

  As laterais da minha mama ficarão muito diferentes do que antes da 

cirurgia 

16 13,0% 

  As laterais da minha mama ficarão um pouco diferentes do que antes 

da cirurgia 

45 36,6% 

  As laterais da minha mama ficarão exatamente iguais a antes da 

cirurgia 

27 22,0% 

  Eu não sei 35 28,5% 

O quanto de sensação (sensibilidade) você espera ter nas laterais 

da sua mama? 

123 100,0% 

  As laterais da minha mama ficarão completamente dormentes 5 4,1% 

  As laterais da minha mama ficarão um pouco dormentes 55 44,7% 

  As laterais da minha mama ficarão normais 32 26,0% 

  Eu não sei 31 25,2% 

Expectativas dez anos após a reconstrução     

O quão parecidas (simétricas) você espera que suas mamas 

estejam? 

121 100,0% 

  Minhas mamas não ficarão tão parecidas como ficaram logo após a 

reconstrução 

30 24,8% 

  Minhas mamas ficarão quase tão parecidas como ficaram logo após a 

reconstrução 

29 24,0% 

  Minhas mamas estarão exatamente como ficaram logo após a 

reconstrução 

16 13,2% 

  Eu não sei 46 38,0% 

  Sem informação  2   

Você acha que vai precisar de uma nova cirurgia em sua(s) 

mama(s)? 

121 100,0% 

  Eu muito provavelmente precisarei de mais cirurgia(s) 

reconstrutiva(s) em minha(s) mama(s) 

13 10,7% 

  Eu possivelmente precisarei de mais cirurgia(s) reconstrutiva(s) em 

minha(s) mama(s) 

16 13,2% 

  Eu não precisarei de mais cirurgia(s) reconstrutiva(s) em minha(s) 

mama(s) 

30 24,8% 

  Eu não sei 62 51,2% 

  Sem informação  2   
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Entre as pacientes que seriam submetidas à RM, tanto imediata quanto 

tardia, com técnicas em que o complexo aréolo-papilar (CAP) não foi 

preservado, 48,1% dos casos apontaram esperar que o CAP reconstruído 

ficaria parecido com um CAP normal. Além disso, 49,0% das mulheres 

citaram não saber como seria a sensibilidade do novo CAP (Tabela 16).  

 

Tabela 16 − Distribuição das pacientes por expectativas, com relação à 

reconstrução do CAP após um ano de cirurgia   
  N % 

Imagine-se um ano após a cirurgia de reconstrução de mama     

Como você espera que ficará a reconstrução do seu mamilo? 104 100,0% 

Meu novo mamilo ficará completamente diferente de um 

mamilo normal 

11 10,6% 

Meu novo mamilo ficará parecido com um mamilo normal 50 48,1% 

Meu novo mamilo ficará exatamente igual a um mamilo 

normal 

15 14,4% 

Não sei 28 26,9% 

Mastectomia que preserva o mamilo 12   

Sem informação 7   

O quanto de sensação (sensibilidade) você espera sentir em 

seu(s) novo(s) mamilo(s)? 

104 100,0% 

Não terei sensibilidade nenhuma em meu(s) mamilo(s) 22 21,2% 

Terei alguma sensibilidade em meus(s) mamilo(s) 20 19,2% 

Terei sensibilidade normal em meu(s) mamilo(s) 11 10,6% 

Eu não sei 51 49,0% 

Mastectomia que preserva o mamilo 12   

Sem informação 7   

 

As tabelas 17 e 18 apresentam os dados referentes às escalas de 

expectativas com a RM com implantes de silicone. A distribuição das 

pacientes está representada na tabela 17 e, na tabela 18, são apresentadas as 

medidas-resumo do escore da escala.  
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Tabela 17 − Distribuição das pacientes por expectativas, com relação à 

percepção/sensibilidade das mamas na reconstrução com 

implantes de silicone 

  N % 

Imagine-se um ano após a cirurgia de reconstrução de mama.     

Como você espera sentir sua(s) mama(s) ao tocá-la(s)?     

Minha(s) mama(s) será(ão) mais firme(s) 37 100,0% 

Improvável 1 2,7% 

Pouco provável 4 10,8% 

Muito provável 30 81,1% 

Não sei 2 5,4% 

Minha(s) mama(s) será(ão) mais dura(s) do que as naturais. 37 100,0% 

Improvável 1 2,7% 

Pouco provável 5 13,5% 

Muito provável 28 75,7% 

Não sei 3 8,1% 

Minha(s) mama(s) será(ão) duras. 37 100,0% 

Improvável 3 8,1% 

Pouco provável 11 29,7% 

Muito provável 18 48,6% 

Não sei 5 13,5% 

Serei capaz de sentir as bordas do implante. 37 100,0% 

Improvável 4 10,8% 

Pouco provável 14 37,8% 

Muito provável 7 18,9% 

Não sei 12 32,4% 

Vou perceber as ondulações (rugas) no meu implante. 37 100,0% 

Improvável 8 21,6% 

Pouco provável 10 27,0% 

Muito provável 9 24,3% 

Não sei 10 27,0% 

Que grau de percepção você acha que terá de sua(s) 

prótese(s) de mama?  

36 100,0% 

Eu vou sempre perceber que tenho algo estranho no meu corpo 3 8,3% 

Eu vou perceber às vezes que tenho mama(s) reconstruída(s) 15 41,7% 

Minha(s) nova(s) mama(s) será(ão) uma parte natural do meu 

corpo 

14 38,9% 

Não sei 4 11,1% 

N=37 – Reconstrução com implantes de silicone.  

Um caso sem informação sobre grau de percepção do implante. 
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Tabela 18 – Medidas-resumo do escore de percepção da mama – 

reconstrução com implantes de silicone 

 Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1o. 

Quartil 
Mediana 

3o. 

Quartil 
N 

Percepção da 

mama 68,1 19,6 44,0 100,0 52,0 65,0 83,5 34 

 

As expectativas com relação à função do abdome após RM utilizando 

o retalho do músculo reto abdominal estão apresentadas na tabela 19.  

 

Tabela 19 − Distribuição das pacientes por expectativas, com relação à 

função do abdome 

  N % 

Imagine-se um ano após a cirurgia de reconstrução de mama.     

Vou ter dificuldade em fazer as atividades diárias (por exemplo, 

arrumar a cama). 

9 100,0% 

Improvável 4 44,4% 

Pouco provável 1 11,1% 

Não sei 4 44,4% 

Vou ter dificuldade de sentar e levantar da cama por causa da 

fraqueza abdominal (por exemplo, levantar da cama). 

10 100,0% 

Improvável 5 50,0% 

Pouco provável 1 10,0% 

Não sei 4 40,0% 

Vou sentir desconforto abdominal. 9 100,0% 

Improvável 2 22,2% 

Pouco provável 4 44,4% 

Não sei 3 33,3% 

Vou sentir meu abdome apertado. 10 100,0% 

Improvável 1 10,0% 

Pouco provável 3 30,0% 

Muito provável 1 10,0% 

Não sei 5 50,0% 

N=12 Reconstrução com retalho TRAM.  

N=10 mulheres responderam a uma das questões de expectativa. 
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6 DISCUSSÃO 

 

Apesar do avanço e do aumento da disponibilidade de informação em 

saúde, muitos pacientes possuem uma percepção vaga de sua doença e das 

opções de tratamento disponíveis. Essas lacunas de conhecimento podem 

influenciar o processo de tomada de decisão, além de levarem a expectativas 

imprecisas (WALJEE et al., 2014).  

A importância de esclarecer as expectativas dos pacientes em relação 

aos resultados cirúrgicos é um passo essencial durante o pré-operatório e 

instrumentos já foram desenvolvidos com este propósito (MORZYCKI et 

al., 2020). Apesar disto, poucos estudos foram desenvolvidos na área de 

reconstrução de mama (RM), utilizando tais instrumentos para a avaliação 

de expectativas.  

Em estudos prévios, as expectativas relatadas pelas pacientes foram 

classificadas como: realistas, baseadas no resultado esperado do processo de 

RM; não realistas, viriam de uma concepção idealizada pela paciente, 

superestimando os desfechos da RM; e “não formada” ou “pouco clara”, os 

casos nos quais a falta de conhecimento sobre o tratamento dificultaria o 

processo de articulação e expressão das expectativas (FLITCROFT et al., 

2017a; TEDESCO & LOERZEL, 2020).   

Neste estudo, as médias dos escores para as expectativas com relação 

à Equipe Médica, Enfrentamento e Aparência foram elevadas. Os valores da 

mediana para expectativas com relação ao Enfrentamento, Dor e Aparência 

foram os mesmos encontrados na publicação de Morzycki et al.; já a mediana 

com relação à Equipe Médica foi superior (89 versus 54) (MORZYCKI et 

al., 2020).  
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Cohen et al., ao avaliar um grupo de pacientes com relação à 

experiência com a RM, obtiveram média de 89,5 para a escala Satisfação 

com o Cirurgião e 92,3 para a escala Satisfação com a Equipe Médica. Desta 

forma, pode-se inferir que os valores elevados encontrados neste estudo para 

expectativas com a Equipe Médica poderiam ter sido influenciados pelo fato 

de que a casuística era composta por pacientes atendidas em um serviço de 

referência em RM, não significando, necessariamente, uma expectativa 

superestimada.  

Com relação às expectativas sobre Aparência, os resultados 

encontrados neste estudo encontram-se em concordância com estudos nos 

quais as pacientes tiveram dificuldade em antecipar a influência da RM na 

qualidade de vida, tendendo a subestimar a mastectomia e superestimar a 

RM (LEE et al., 2018). As possíveis associações encontradas neste estudo 

relacionadas a este tema serão novamente abordadas ao longo desta 

discussão. 

Já a média das expectativas relacionadas à Dor foram menores, o que 

seria esperado neste caso, pois a pontuação relacionada à dor é inversa: 

valores elevados representam expectativas de dor excessiva no pós-

operatório. Sipilä et al. identificaram que expectativas elevadas de dor pós-

operatória e pacientes com estresse psicológico elevado são predispostas a 

sentirem dor mais intensa durante a primeira semana de pós-operatório do 

tratamento do câncer mamário, sendo que tais casos deveriam ser 

identificados ainda no pré-operatório, a fim de minimizar estas influências e 

aprimorar o manejo clínico da dor (SIPILÄ et al., 2017).  

Ainda em relação à escala sobre expectativas de Dor, foi encontrada 

uma fraca associação negativa entre estas expectativas e o número de 



66 | 

D  i  s  c  u  s  s  ã  o  

 

gestações. Já as pacientes com ensino superior apresentaram maior 

expectativa de dor, tanto na análise univariada como na análise multivariada.  

Dor crônica pós-operatória é um efeito adverso comum, que afeta 

cerca de 20 a 50% das pacientes submetidas ao tratamento cirúrgico do 

câncer de mama. Estudos que buscaram identificar os fatores que 

influenciam o desenvolvimento de dor crônica nestas pacientes encontraram 

associação entre fatores psicológicos no pré-operatório (depressão, estresse, 

ansiedade), idade mais jovem, presença de dor prévia no local, dor intensa 

no pós-operatório imediato, quimioterapia, radioterapia, estado conjugal 

(sem companheiro), além da lesão do nervo intercostobraquial, mais comum 

na mastectomia com linfadenectomia axilar. Nesses estudos, não foram 

identificadas correlações com o nível de escolaridade e paridade (KATZ et 

al., 2005; ANDERSEN & KEHLET, 2011; ALVES et al., 2012; BRUCE et 

al., 2014).  

Desta forma, no presente estudo, considerou-se que as associações 

encontradas poderiam ser justificadas por uma amostra com representação 

mais ampla e heterogênea, com possíveis diferenças no acesso à informação 

e compreensão do estado de saúde e tratamento. O conjunto destes resultados 

enfatiza a importância de identificar tais fatores predisponentes ainda no pré-

operatório e intervir naqueles que são modificáveis, a fim de prevenir e 

minimizar os riscos de dor crônica. 

No grupo de pacientes submetidas à quimioterapia, foram encontradas 

diferenças no escore de expectativas relacionadas ao Enfrentamento na 

análise univariada. Já na análise multivariada, permaneceram significantes 

no modelo as expectativas relacionadas à Equipe Médica e Aparência. A 

associação de maiores expectativas com a Equipe Médica em pacientes que 



67 | 

D  i  s  c  u  s  s  ã  o  

 

passaram por este tratamento possivelmente seria resultante do maior tempo 

de acompanhamento clínico destas no serviço de RM. 

Em estudos que avaliaram insatisfação e arrependimento pós-RM, a 

realização de quimioterapia foi um dos fatores relatados pelas pacientes 

como “pior do que esperavam”, em alguns casos (ZHONG et al., 2013; 

STEFFEN et al., 2017). Já no estudo de Fayanju et al., a realização de 

quimioterapia neoadjuvante foi associada a um maior declínio no estresse 

pré-operatório e os autores relacionaram esta associação ao maior tempo que 

as pacientes tiveram para aceitar seu diagnóstico antes do tratamento 

cirúrgico (FAYANJU et al., 2019).  

Ao avaliar expectativas em pacientes submetidas à radioterapia prévia, 

houve diferença na média do escore da escala Enfrentamento; porém, nos 

dois grupos, as médias foram acima de 90. Ou seja, mesmo após a 

radioterapia, as pacientes apresentaram médias elevadas de expectativas com 

o Enfrentamento. Na revisão sistemática publicada por El-Sabawi et al., os 

autores concluíram que, apesar dos resultados inferiores relacionados à 

radioterapia pós-RM, a maioria dos estudos demonstrou taxas aceitáveis de 

resultados estéticos e que a satisfação da paciente pode ser alcançada neste 

cenário, sendo que estas devem estar informadas e advertidas sobre tais 

desfechos e devem participar do processo de decisão do tratamento (EL-

SABAWI et al., 2017). 

Neste estudo, foram encontradas diferenças em alguns aspectos de 

expectativas, associados ao nível de escolaridade, idade e cor da pele. Ao 

avaliar o acesso à RM, Morrow et al. identificaram que os fatores 

significativamente associados à não realização da RM foram cor da pele 

(negra), menor nível de escolaridade, idade avançada, comorbidades e 
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quimioterapia; sendo que as barreiras ao acesso de atendimento eram mais 

comuns entre pacientes não brancas (MORROW et al., 2014). 

Ao avaliar a escala expectativas com o Enfrentamento, verificou-se 

que apenas 6,5% dos questionários não puderam ser considerados na análise. 

Essa maior porcentagem de respostas válidas, possivelmente deve-se ao fato 

de que o assunto abordado nesta escala depende principalmente de valores e 

recursos inerentes do indivíduo. Além disso, foram encontrados valores 

maiores nas médias das pacientes que seriam submetidas à reconstrução com 

retalho transverso do músculo reto abdominal (TRAM) e naquelas que não 

tinham sido submetidas a tratamentos adjuvantes. No modelo final da análise 

multivariada, maiores expectativas de Enfrentamento estiveram relacionadas 

ao aumento na idade, cor da pele (branca) e reconstrução com implantes.  

O termo “coping” não possui uma tradução adequada para o 

Português, e se relaciona tanto a aspectos psicológicos como 

comportamentais (CANO, 2016). Dentro da psicologia, o termo 

“comportamento de enfrentamento” possui inúmeras definições, e tem sido 

importante, no sentido de entender a adaptação do indivíduo a diferentes 

fases do desenvolvimento e a situações consideradas estressantes, como por 

exemplo, uma doença (NUNES, 2010). Na revisão publicada por Mehrabi et 

al., diferentes estratégias de enfrentamento foram utilizadas pelas pacientes 

com câncer de mama, variando de acordo com a fase da doença em que se 

encontravam. Além disso, em alguns artigos, foram descritas variações neste 

comportamento associadas à idade, nível de escolaridade e cor da pele 

(MEHRABI et al., 2015).  

No presente estudo, verificaram-se expectativas elevadas relacionadas 

à Aparência, e as maiores porcentagens de respostas "Eu não sei" 

encontradas foram sobre a probabilidade de ocorrência de complicações, 
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aparência e dor associada à reconstrução com implantes, sensibilidade na 

mama e complexo aréolo-papilar (CAP) reconstruídos, função do abdome 

pós-reconstrução com retalho do músculo reto abdominal, reconstrução com 

implantes de silicone e expectativas após dez anos de RM.  

Os problemas relacionados à aparência foram as principais razões que 

levaram as pacientes a considerar a RM pior do que esperavam, em estudo 

publicado por Steffen et al. Tais aspectos englobavam a aparência geral do 

corpo, bem como a estética da mama (simetria, forma e sensibilidade). Além 

disso, as mulheres submetidas à reconstrução com implantes relataram 

desconforto e dor inesperados, especificamente relacionados à expansão 

tecidual (STEFFEN et al., 2017).  

Apesar das diferenças entre as médias da escala Expectativas com 

Aparência não revelarem significância estatística associada ao tipo de 

reconstrução, os valores mais elevados foram no grupo das pacientes que 

seriam submetidas à reconstrução com retalho TRAM, seguida pelo grupo 

reconstrução com implantes. Como publicado por Lee et al., aparentemente, 

algumas pacientes acreditam que a mastectomia seguida pela RM poderia 

melhorar sua aparência além dos níveis basais (pré-operatório) e, em alguns 

casos, poderiam até mesmo confundir cirurgia plástica estética com cirurgia 

reparadora (LEE et al., 2018).   

Sabe-se que valores elevados de índice de massa corpórea (IMC) estão 

associados a maior risco de complicações pós-operatórias. Além disso, maior 

IMC foi associado a maior expectativa de dor e piores índices pré-

operatórios de satisfação com as mamas, bem-estar físico, psicossocial e 

sexual (MORZYCKI et al., 2020). Ho et al. identificaram pior escore na 

escala de Satisfação com Resultados, associado à radioterapia adjuvante, 

idade avançada, maior IMC e ocorrência de complicações pós-operatórias 
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(HO et al., 2013). Porém, no presente estudo, foi encontrada uma fraca 

associação positiva entre expectativa de aparência e IMC. Especula-se que 

as pacientes deste estudo possuíam tendência a superestimar os resultados da 

RM, não levando totalmente em consideração os aspectos negativos 

(cicatrizes, dor, múltiplas operações).  

Ao utilizar o Módulo Expectativas, Tedesco e Loerzel identificaram 

as pacientes com dúvidas e expectativas irrealistas e fizeram uma abordagem 

direcionada e individualizada para auxiliá-las na reformulação de suas 

expectativas e obter maior satisfação com o resultado pós-operatório. Após 

este procedimento de educação, as pacientes relataram que a informação 

recebida aumentou seu conhecimento relacionado à cirurgia, preparando-as 

para o processo de internação hospitalar e recuperação, com melhora na 

ansiedade, entre outros (TEDESCO & LOERZEL, 2020).  

Ao considerar a RM, as mulheres se deparam com difíceis escolhas, 

que envolvem tanto aspectos relacionados ao tratamento do câncer quanto 

pessoais. No caso da reconstrução imediata, este momento de decisão vem 

acompanhado do fardo da fase aguda da doença (FLITCROFT et al., 2017b).  

O estudo de Fayanju et al. demonstrou que pacientes que optaram pela 

RM possuíam níveis basais de angústia mais elevados que aquelas que 

optaram pela mastectomia somente ou que seriam submetidas ao tratamento 

cirúrgico conservador do câncer de mama. Tais achados demonstram a 

complexidade dos fatores psicológicos, que podem influenciar as decisões 

tomadas durante o tratamento (FAYANJU et al., 2019).  

Autores que utilizaram a escala Satisfação com o Atendimento do 

Módulo Reconstrução Mamária (pós-operatório) do BREAST-Q© 

encontraram pontuação inferior na subescala “Satisfação com a 
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Informação”, quando comparada com as demais subescalas (“Satisfação com 

o cirurgião plástico”, “Satisfação com a equipe médica” e “Satisfação com 

os profissionais do consultório”) (HO et al., 2013; COHEN et al., 2016; 

WEBB et al., 2018).  

Alguns estudos relatam cerca de 40% de insatisfação pós-reconstrução 

de mama, sendo que uns dos principais motivos relatados é o deficit na 

informação fornecida às pacientes (ZHONG et al., 2013). 

Independentemente da idade, a falta de informação é um fator limitante para 

a RM. Um estudo recente demonstrou que, entre as pacientes que optaram 

pela mastectomia somente, menos de 20% relataram a oportunidade de 

discutir seus medos com o cirurgião (QUEMENER et al., 2019). Além disso, 

o estresse emocional do diagnóstico do câncer de mama e as características 

comportamentais das pacientes podem influenciar sua habilidade de reter as 

informações relacionadas ao tratamento (ZHONG et al., 2013; CARR et al., 

2019).  

Fuzesi et al. descreveram, em estudo qualitativo, as expectativas de 

pacientes submetidas ao tratamento conservador do câncer de mama. Os 

autores identificaram deficit de conhecimento entre as participantes, mesmo 

após serem disponibilizadas informações e material educativo referentes ao 

tratamento. Houve dificuldade para expressarem as expectativas com o 

tratamento cirúrgico, o que poderia contribuir para insatisfação com os 

resultados e piora na qualidade de vida (FUZESI et al., 2019).  

Ao avaliar um grupo de pacientes que receberam indicação de 

tratamento cirúrgico conservador do câncer de mama, foi identificado que as 

participantes que relataram ter conseguido participar completamente ou 

quase completamente do processo de tomada de decisão tiveram quase três 

vezes mais chances de satisfação com os resultados estéticos e quase seis 
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vezes mais probabilidade de afirmar que suas expectativas foram atendidas 

(DAHLBÄCK et al., 2017). 

No presente estudo, ao se analisar os resultados em relação ao 

envolvimento das pacientes na tomada de decisões, apenas 4,1% relataram 

receio de ter muitas informações e ficarem com medo. Além disso, com 

relação à tomada de decisão, 52,8% das pacientes afirmaram querer estar 

muito envolvidas, sendo parceiras em todas as decisões. Por outro lado, 

30,1% não queriam se envolver; preferiam deixar a decisão para o cirurgião. 

Entretanto, isso foi observado como positivo, demonstrando não 

desinteresse, mas segurança na competência da equipe médica, a ponto de 

confiar ao cirurgião a tomada de decisões.  

A fim de aumentar os benefícios para as pacientes e orientar o 

processo de tomada de decisão pelo tratamento, informações precisas e 

relevantes devem ser fornecidas no pré-operatório de maneira clara, objetiva 

e eficiente (SNELL et al., 2010; WEBB et al., 2018). Apesar das diferentes 

fontes de informações disponíveis, para a maioria das pacientes, a fonte de 

informação mais importante é o cirurgião (PUSIC et al., 2012; WEBB et al., 

2018; CARR et al., 2019). Utilizando o BREAST-Q©, Ho et al. 

demonstraram que a satisfação com as informações era uma área importante 

do atendimento centrado no paciente, sendo que a satisfação com as 

informações recebidas no pré-operatório e a interação com o cirurgião 

plástico estiveram fortemente associadas à satisfação com os resultados da 

RM (HO et al., 2013). 

Quando a informação recebida é insuficiente, pode levar a 

expectativas imprecisas, culminando no desapontamento com o resultado 

cirúrgico e com a realidade de recuperação (CARR et al., 2019). A influência 

das expectativas na satisfação com o resultado do tratamento e na qualidade 



73 | 

D  i  s  c  u  s  s  ã  o  

 

de vida foi amplamente demonstrada em outras áreas cirúrgicas, porém, a 

pesquisa deste tópico na cirurgia mamária ainda é limitada (FUZESI et al., 

2019).  

Identificar as expectativas das pacientes no momento da tomada de 

decisão pelo tratamento cirúrgico pode melhorar potencialmente o processo 

do consentimento informado, prepará-las para sua recuperação pós-

operatória e também para a possibilidade de complicações e necessidade de 

outros tratamentos (WALJEE et al., 2014). Além disso, explorar as 

expectativas individualmente pode permitir que os cirurgiões reconheçam 

aquelas pacientes que têm expectativas irreais, a fim de abordar os equívocos 

ainda no momento pré-operatório, através de uma melhor educação das 

mesmas. Quando existem várias opções cirúrgicas, a tomada de decisão 

compartilhada pode ser aprimorada por uma exploração cuidadosa das 

expectativas (PUSIC et al., 2012).  

Apesar do desenvolvimento do instrumento específico BREAST-Q© 

Módulo Expectativas em 2012, na revisão sistemática publicada por 

FLITCROFT et al. (2017a) não foi identificado nenhum estudo que utilizou 

o instrumento. Durante a revisão de literatura realizada para este estudo, 

foram encontradas somente duas publicações, muito recentes, utilizando este 

instrumento, e nenhuma com população brasileira. Uma delas utilizou a 

primeira versão do módulo Expectativas (MORZYCKI et al., 2020), e a 

outra, a segunda versão (TEDESCO & LOERZEL, 2020). Em ambas, os 

autores utilizaram parte das escalas, direcionando-as para sua pesquisa. No 

presente estudo, optou-se por aplicar o instrumento na íntegra, possibilitando 

avaliar possíveis associações entre expectativas, perfil sociodemográfico das 

pacientes e técnicas de RM. 
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Uma das limitações deste estudo foi o momento em que as pacientes 

responderam ao questionário, pois as mesmas já haviam passado por 

avaliação com equipe de cirurgia plástica e já possuíam definição quanto à 

técnica de reconstrução a que seriam submetidas, o que poderia ter 

influenciado suas expectativas. Apesar disto, os resultados demonstraram 

que ainda possuíam dúvidas e expectativas irreais com relação a 

determinados aspectos do processo de RM. 

Associados à utilização de um instrumento validado, outros aspectos 

positivos deste estudo foram o tamanho satisfatório da amostra, composta 

por pacientes submetidas a diferentes técnicas de RM, e seu 

acompanhamento, realizado por equipes médicas distintas, em diferentes 

Serviços de Reconstrução Mamária, permitindo uma caracterização ampla 

do atendimento recebido. 

São necessários outros estudos, a fim de avaliar a causalidade das 

associações evidenciadas neste estudo. Além disso, o desenvolvimento de 

novas pesquisas avaliando expectativas poderá permitir a comparação entre 

os resultados, auxiliando a equipe de saúde a proporcionar maior satisfação 

com os resultados da RM e qualidade de vida. 

Este módulo do BREAST-Q© torna possível medir, de forma precisa, 

informações sobre as expectativas. Assim como proposto por Tedesco e 

Loerzel, os resultados encontrados neste estudo poderiam ser utilizados para 

direcionar a educação das pacientes (TEDESCO & LOERZEL, 2020). Em 

futuros estudos, a utilização do módulo Expectativas, associada ao módulo 

Reconstrução Mamária, possibilitará avaliar posteriormente a satisfação com 

os resultados e com o atendimento clínico, comparando-a com as 

expectativas no pré-operatório, ajudando a mensurar o impacto das técnicas 

utilizadas, já que suas escalas complementam os domínios “Satisfação” e 
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“Qualidade de vida” da versão pós-operatório do módulo Reconstrução 

Mamária. 

Uma melhor compreensão do que as pacientes esperam do tratamento 

e do que consideram importante para o atendimento possibilita, à equipe 

médica, implementar ações que visem melhorar a satisfação com o 

atendimento. O instrumento BREAST-Q© é uma ferramenta confiável e 

validada que pode ser utilizada para este fim, tanto na prática clínica quanto 

na pesquisa científica.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

As expectativas com a reconstrução mamária da 

população estudada são elevadas, em especial com 

relação ao Enfrentamento e Aparência. A realização de 

tratamentos adjuvantes e as diferentes técnicas de 

reconstrução tiveram influência nas expectativas.  
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APÊNDICE 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidada a participar da pesquisa:  

 

BREAST-Q: EXPECTATIVAS DE PACIENTES BRASILEIRAS 

QUANTO À RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. 

 

Esta pesquisa faz parte do Projeto apresentado à Universidade Federal de 

São Paulo no Curso de Aperfeiçoamento: Pesquisa Científica em Cirurgia, 

sob a responsabilidade da pesquisadora Luciana Chamone Amaro e 

orientação da Prof. Dra. Daniela Francescato Veiga. 

 

Esta pesquisa tem como objetivo: Avaliar, sob o ponto de vista das 

pacientes, as expectativas quanto à reconstrução mamária com o 

questionário BREAST-Q.  

 

Forma de participação: responder uma ficha de avaliação com seus dados 

pessoais e responder o questionário BREAST- Q antes da cirurgia de 

reconstrução mamária. 

 

Riscos para a paciente: Sua participação neste estudo não acarreta riscos à 

sua saúde, e você tem assegurado seu direito à privacidade. 

 

Direito de privacidade: Todas as informações coletadas nesta pesquisa são 

estritamente confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. 

 

Recusa ou retirada: Você tem garantida a liberdade de retirar seu 

consentimento e deixar de participar do estudo em qualquer momento sem 

qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento.  

 

Despesas /remuneração: Não há despesas pessoais para a participante em 

qualquer fase do estudo e sua participação neste estudo não é remunerada, 

assim também como os pesquisadores não terão qualquer benefício 

financeiro com ele. 

 

Ao participar desta pesquisa você não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes do 

ponto de vista de mulheres submetidas à reconstrução mamária, e melhor 

atendimento à mulher em relação à satisfação com as mamas. 
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Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone institucional da 

pesquisadora e do Comitê de Ética das Instituições, podendo tirar suas 

dúvidas sobre esta pesquisa e sua participação. 

 

A senhora tem a garantia de que todos os dados obtidos a seu respeito, assim 

como qualquer material coletado só serão utilizados neste estudo. 

 

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde/Ministério da Saúde. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre 

para participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se 

seguem: 

 

Eu confirmo que a pesquisadora me explicou os objetivos desta pesquisa e 

os procedimentos a que serei submetida (responder aos questionários) e que 

li e compreendi este formulário de consentimento. Portanto, concordo em 

participar desta pesquisa, e uma via deste termo ficará em meu poder. 

 

São Paulo, ____/____/_______ 

 

____________________________________ 

Nome do Participante da pesquisa 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento 

Livre e Esclarecido deste paciente (ou representante legal) para a 

participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumprir 

todos os termos aqui descritos.” 

 

Data: ____/____/____ 

 

 

_______________________________                                           

  Assinatura do pesquisador    
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Telefones:  

 

• Pesquisador: 

 Luciana C. Amaro (011) 981219300/ e- mail: luciana.c.amaro@gmail.com 

 

• Comitê de Ética Unifesp:  

(011) 5571-1062/ Fax: 5539-7162/ E-mail: cep@unifesp.edu.br. 

Horário de atendimento ao público: das 9 às 12 horas 

 

• Comitê de Ética Centro de Referência da Saúde da Mulher CRSM  

(11) 3248-8087 / E-mail: dircient@gmail.com 

Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 683- 2º andar- Bela Vista. 

 

• Comitê de Ética UNIVAS 

(35)34499271/ e-mail: tassianac@fuvs.br 

Avenida Pref. Tuany Toledo, 470, Fátima I.  

Horário de atendimento ao público: segunda à sexta, das 8:00 às 11:30 horas 

e das 13:30 às 17:00 horas. 

  

mailto:cep@unifesp.edu.br
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APÊNDICE 2 – Parecer do CEP Unifesp 
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APÊNDICE 3 – Anuência do centro coparticipante Hospital Pérola 

Byington - Centro de Referência da Saúde da Mulher 
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APÊNDICE 4 – Anuência do centro coparticipante Hospital das 

Clínicas Samuel Libânio
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APÊNDICE 5 – Protocolo para Coleta de Dados Sociodemográficos e 

Clínicos 

Dados pessoais 

 

Telefone: ______________________________ 

Tipo de reconstrução: (   ) imediata  (   ) tardia      

(   ) expansor (   ) prótese  (   ) retalho do abdome  (    ) retalho das costas  

 

Idade:  Cor: (   ) branca  (   ) não branca  

Peso:  Altura: ______   IMC (examinador preenche) _______ 

 

História Patológica Pregressa: 

 

( ) Hipertensão Arterial  ( ) Diabete   

( ) Outras doenças em tratamento - 

Quais?___________________________________________ 

( ) Cirurgias prévias ________________________________ 

( ) Usa medicação?  Quais? __________________________ 

 

Quantas vezes ficou grávida? ______ 

Quantos Partos? ______   Algum aborto? ______  

Data último parto _______ 

Menopausa: (  ) Sim (  ) não Há quanto tempo? ________ 

Fez Reposição hormonal? (  ) Sim (  ) não    

 

É Fumante? (  ) não    (  ) Sim  →Há quantos anos? ______ 

Quantos cigarros ao dia? _______         

Parou há quanto tempo? ___________ 
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Estado Civil:  

(    ) Casada/Unida   (    ) Solteira   (     ) Separada/Divorciada  (     ) Viúva 

 

Escolaridade: 

(  ) Fundamental (  ) Médio (  ) Superior (  ) Completo (  ) Incompleto 

 

Profissão: _____________________________ 

 

Dados clínicos: 

 

Localização tumor de mama: (  ) Direita (  ) Esquerda     (  ) Bilateral 

 

Fez quimioterapia? (  ) sim (  ) não 

Terminou em: (mês/ano) ____________ 

 

Fez radioterapia? (  ) sim (  ) não -Terminou em: (mês/ano)____________ 
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APÊNDICE 6 – Tabelas sobre as Expectativas quanto à Equipe 

Médica, Dor, Enfrentamento e Aparência 

 

Tabela I – Medidas-resumo dos escores de expectativas por estado conjugal 

  Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1o. 

Quartil 
Mediana 

3o. 

Quartil 
N p 

Expectativas                    

Equipe Médica         0,855 

Sem companheiro 85,1 20,2 17,0 100,0 78,0 89,0 100,0 56   

Com companheiro 83,5 23,4 0,0 100,0 78,0 89,0 100,0 51   

Dor                  0,442 

Sem companheiro 60,9 29,2 0,0 100,0 48,0 64,0 80,0 56   

Com companheiro 57,6 29,9 0,0 100,0 42,0 59,0 80,0 48   

Enfrentamento                  0,143 

Sem companheiro 96,4 14,6 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 61   

Com companheiro 93,1 17,8 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 53   

Aparência                  0,318 

Sem companheiro 89,5 22,2 0,0 100,0 91,0 100,0 100,0 57   

Com companheiro 86,9 24,1 0,0 100,0 83,0 100,0 100,0 50   

p - nível descritivo do teste de Mann-Whitney. 

Sem companheiro: solteira, separada e divorciada. Com companheiro: casada ou unida. 

 

 

Tabela II – Medidas-resumo dos escores de expectativas por cor da pele 

  Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1o. 

Quartil 
Mediana 

3o. 

Quartil 
N p 

Expectativas                 

Equipe Médica        0,437 

Branca 85,7 19,3 32,0 100,0 78,0 89,0 100,0 84   

Não branca 79,4 28,1 0,0 100,0 69,0 89,0 100,0 24   

Dor                  0,066 

Branca 62,0 28,8 0,0 100,0 52,5 64,0 80,0 82   

Não branca 50,0 29,4 0,0 100,0 30,0 59,0 64,0 23   

Enfrentamento                  0,168 

Branca 96,5 10,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 90   

Não branca 87,7 29,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 25   

Aparência                  0,414 

Branca 90,3 18,4 24,0 100,0 91,0 100,0 100,0 83   

Não branca 81,5 33,5 0,0 100,0 83,0 100,0 100,0 25   

p - nível descritivo do teste de Mann-Whitney. 
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Tabela III – Medidas-resumo dos escores de expectativas por comorbidade 

(HAS, DM e outros) 

  Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1o. 

Quartil 
Mediana 

3o. 

Quartil 
N p 

Expectativas                

Equipe Médica      0,397  

Comorbidade ausente 85,8 19,4 17,0 100,0 78,0 100,0 100,0 75   

Comorbidade presente 80,8 25,9 0,0 100,0 72,0 89,0 100,0 33   

Dor                 0,189 

Comorbidade ausente 61,6 28,4 0,0 100,0 48,0 64,0 80,0 74   

Comorbidade presente 54,1 31,0 0,0 100,0 42,0 59,0 72,0 31   

Enfrentamento                  0,793 

Comorbidade ausente 94,8 15,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 79   

Comorbidade presente 94,1 19,3 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 36   

Aparência                  0,272 

Comorbidade ausente 88,0 21,4 0,0 100,0 83,0 100,0 100,0 73   

Comorbidade presente 88,7 26,0 0,0 100,0 91,0 100,0 100,0 35   

p - nível descritivo do teste de Mann-Whitney. 

HAS- hipertensão arterial 

DM- diabetes melittus 

 

 

Tabela IV – Medidas-resumo dos escores de expectativas por menopausa 

  Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1o. 

Quartil 
Mediana 

3o. 

Quartil 
N p 

Expectativas                 
Equipe Médica        0,643a 

Menopausa 83,6 22,3 0,0 100,0 78,0 89,0 100,0 60   

Sem menopausa 85,2 20,8 17,0 100,0 78,0 94,5 100,0 48   

Dor                 0,515 

Menopausa 57,7 30,9 0,0 100,0 46,5 61,5 80,0 58   

Sem menopausa 61,5 27,3 5,0 100,0 48,0 64,0 80,0 47   

Enfrentamento                  0,900a 

Menopausa 93,8 19,5 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 64   

Sem menopausa 95,6 11,3 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 51   

Aparência                  0,692a 

Menopausa 88,5 23,1 0,0 100,0 83,0 100,0 100,0 61   

Sem menopausa 87,9 22,9 0,0 100,0 91,0 100,0 100,0 47   

p - nível descritivo do teste t de Student ou teste de Mann-Whitney(a) 
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Tabela V – Medidas-resumo dos escores de expectativas por cirurgia 

mamária prévia 

  Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1o. 

Quartil 
Mediana 

3o. 

Quartil 
N p 

Expectativas                 

Equipe Médica        0,182 

Com cirurgia 

mamária prévia  

82,3 23,1 0,0 100,0 78,0 89,0 100,0 69 
  

Sem cirurgia 

mamária prévia  

87,7 18,5 32,0 100,0 78,0 100,0 100,0 39 
  

Dor                  0,508 

Com cirurgia 

mamária prévia  

57,8 29,5 0,0 100,0 42,0 64,0 80,0 67 
  

Sem cirurgia 

mamária prévia  

62,1 29,1 0,0 100,0 52,5 64,0 82,0 38 
  

Enfrentamento                  0,199 

Com cirurgia 

mamária prévia  

93,1 19,1 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75 
  

Sem cirurgia 

mamária prévia  

97,5 8,9 64,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40 
  

Aparência                  0,498 

Com cirurgia 

mamária prévia  

88,2 23,9 0,0 100,0 85,0 100,0 100,0 72 
  

Sem cirurgia 

mamária prévia  

88,2 21,1 24,0 100,0 85,0 100,0 100,0 36 
  

p - nível descritivo do teste de Mann-Whitney. 

 

Tabela VI – Medidas-resumo dos escores de expectativas por cirurgia não 

mamária prévia 

  Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1o. 

Quartil 
Mediana 

3o. 

Quartil 
N p 

Expectativas                  
 

Equipe Médica         0,095a 

Com cirurgia não 

mamária prévia  

81,2 24,0 0,0 100,0 66,0 89,0 100,0 66 
  

Sem cirurgia não 

mamária prévia  

89,1 16,3 38,0 100,0 78,0 100,0 100,0 42 
  

Dor                  0,222 

Com cirurgia não 

mamária prévia  

56,6 30,3 0,0 100,0 42,0 64,0 80,0 65 
  

Sem cirurgia não 

mamária prévia  

63,9 27,3 0,0 100,0 54,0 64,0 86,0 40 
  

Enfrentamento                  0,706a 

Com cirurgia não 

mamária prévia  

93,6 19,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 73 
  

Sem cirurgia não 

mamária prévia  

96,3 10,2 64,0 100,0 100,0 100,0 100,0 42 
  

Aparência                  0,683a 

Com cirurgia não 

mamária prévia  

86,8 25,2 0,0 100,0 83,0 100,0 100,0 70 
  

Sem cirurgia não 

mamária prévia  

90,9 17,9 34,0 100,0 91,0 100,0 100,0 38 
  

p - nível descritivo do teste t de Student ou teste de Mann-Whitney(a) 
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Tabela VII – Medidas-resumo dos escores de expectativas por localização 

do tumor 

  Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1o. 

Quartil 
Mediana 

3o. 

Quartil 
N p 

Expectativas                    

Equipe Médica         0,203 

Unilateral 84,6 21,5 0,0 100,0 78,0 89,0 100,0 106   

Bilateral 67,0 31,1 45,0 89,0 - - - 2   

Dor                  0,077 

Unilateral 60,1 28,9 0,0 100,0 48,0 64,0 80,0 103   

Bilateral 24,0 33,9 0,0 48,0 - - - 2   

Enfrentamento                  0,129 

Unilateral 94,8 16,3 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 113   

Bilateral 84,0 22,6 68,0 100,0 - - - 2   

Aparência                  0,309 

Unilateral 88,0 23,1 0,0 100,0 83,0 100,0 100,0 106   

Bilateral 100,0 0,0 100,0 100,0 - - - 2   

p - nível descritivo do teste de Kruskal-Wallis. 

 

 

Tabela VIII – Medidas-resumo dos escores de expectativas por momento 

da reconstrução  

  Média 
Desvio 

Padrão 
Mínimo Máximo 

1o. 

Quartil 
Mediana 

3o. 

Quartil 
N p 

Expectativas                  
Equipe Médica        0,618a 

Imediata 83,1 21,2 32,0 100,0 66,0 89,0 100,0 37   

Tardia 84,9 21,9 0,0 100,0 78,0 89,0 100,0 71   

Dor                  0,097 

Imediata 65,7 28,7 0,0 100,0 54,0 68,0 91,0 38   

Tardia 55,8 29,2 0,0 100,0 42,0 59,0 72,0 67   

Enfrentamento                  0,187a 

Imediata 97,6 8,5 64,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40   

Tardia 93,0 19,1 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75   

Aparência                  0,249a 

Imediata 86,4 22,3 24,0 100,0 83,0 100,0 100,0 34   

Tardia 89,1 23,3 0,0 100,0 91,0 100,0 100,0 74   

p - nível descritivo do teste t de Student ou teste de Mann-Whitney(a) 
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APÊNDICE 7 – Modelos de regressão lineares múltiplos  

Tabela IX – Resultados dos modelos de regressão linear múltipla inicial para os escores de expectativas – modelos iniciais 
  Expectativas 

  Equipe médica   Dor   Enfrentamento    Aparência 

  Coeficiente (IC95%) p   Coeficiente (IC95%) p   Coeficiente (IC95%) p   Coeficiente (IC95%) p 

Idade (anos) 0,10 (-0,51 a 0,71) 0,738   0,38 (-0,45 a 1,21) 0,369   0,67 (0,22 a 1,11) 0,004   0,53 (-0,10 a 1,16) 0,096 

Com companheiro (ref.=Sem 

companheiro) -0,53 (-9,52 a 8,46) 0,907   -1,66 (-13,87 a 10,54) 0,787   -3,9 (-10,43 a 2,64) 0,239   -3,92 (-13,39 a 5,55) 0,413 

Escolaridade (ref.=Médio)   0,122     0,092     0,320     0,326 

Fundamental  -11,88 (-25,28 a 1,52) 0,082   -6,50 (-24,65 a 11,65) 0,478   -7,14 (-17,00 a 2,71) 0,153   -5,41 (-19,25 a 8,43) 0,439 

Superior  2,43 (-7,66 a 12,52) 0,634   12,29 (-1,21 a 25,8) 0,074   0,31 (-6,60 a 7,22) 0,929   5,37 (-4,89 a 15,63) 0,301 

Cor - Não branca 

(ref.=Branca) -3,62 (-14,77 a 7,52) 0,520   -6,95 (-22,10 a 8,19) 0,364   -5,74 (-13,71 a 2,23) 0,156   -6,50 (-17,93 a 4,93) 0,262 

IMC (kg/m2) 0,12 (-0,82 a 1,06) 0,804   -0,95 (-2,25 a 0,34) 0,148   0,41 (-0,30 a 1,11) 0,253   0,93 (-0,13 a 1,99) 0,085 

Comorbidades -2,42 (-12,74 a 7,91) 0,643   -5,82 (-20,5 a 8,86) 0,433   -3,89 (-11,34 a 3,56) 0,302   -4,56 (-15,42 a 6,3) 0,406 

Número de gestações -1,57 (-5,70 a 2,56) 0,451   -3,75 (-9,92 a 2,43) 0,231   -0,44 (-3,36 a 2,49) 0,768   -1,48 (-5,69 a 2,72) 0,484 

Sem menopausa  -0,86 (-12,58 a 10,85) 0,884   2,50 (-13,34 a 18,35) 0,754   5,24 (-3,07 a 13,54) 0,214   0,74 (-11,03 a 12,51) 0,901 

Sem cirurgia mamária prévia 9,79 (-2,62 a 22,2) 0,120   -9,09 (-26,07 a 7,88) 0,290   0,35 (-8,31 a 9,00) 0,937   -4,01 (-16,70 a 8,68) 0,532 

Sem cirurgia não mamária 

prévia 0,66 (-9,1 a 10,42) 0,893   9,47 (-4,00 a 22,94) 0,166   4,79 (-2,50 a 12,08) 0,195   5,24 (-5,84 a 16,31) 0,350 

Sem quimioterapia -8,68 (-19,91 a 2,55) 0,128   0,67 (-15,56 a 16,9) 0,934   0,30 (-7,71 a 8,32) 0,940   13,05 (1,26 a 24,85) 0,031 

Radioterapia -2,11 (-13,82 a 9,6) 0,721   17,36 (1,10 a 33,63) 0,037   4,20 (-4,21 a 12,61) 0,324   0,18 (-12,25 a 12,60) 0,978 

Localização do tumor (ref.= 

Unilateral) -20,34 (-53,37 a 12,69) 0,224   -18,39 (-63,11 a 26,33) 0,416   -6,67 (-30,85 a 17,5) 0,585   16,01 (-18,37 a 50,40) 0,357 

Reconstrução imediata 

(ref.=tardia) -3,13 (-16,55 a 10,29) 0,644   7,18 (-10,59 a 24,96) 0,424   1,69 (-7,76 a 11,14) 0,723   -7,37 (-21,41 a 6,67) 0,300 

Técnica de reconstrução 

(ref.= Implante) 0,548     0,168     0,312     0,207 

TRAM 8,55 (-7,20 a 24,29) 0,284   6,67 (-17,93 a 31,26) 0,591   4,10 (-7,37 a 15,56) 0,479   6,78 (-9,6 a 23,16) 0,413 

GD 3,43 (-9,36 a 16,22) 0,595   16,55 (-0,70 a 33,8) 0,060   -4,88 (-13,81 a 4,05) 0,280   -8,32 (-21,35 a 4,71) 0,208 

Constante 83,31 (43,23 a 123,39) <0,001   56,38 (1,94 a 110,82) 0,043   52,22 (21,23 a 83,21) 0,001   43,10 (-2,46 a 88,65) 0,063 

R2 21,74%     24,67%     24,27%     24,67%   

R2 ajustado 6,27%     9,25%     10,42%     9,95%   

N 104     101     111     105   

IC95% - Intervalo de confiança de 95% para o coeficiente da regressão. 

R2- Coeficiente de determinação – Quantifica a porcentagem da variância do escore explicado pelas variáveis preditoras. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S  

 



109| 

A  n  e  x  o  s  

 

ANEXO 1 - BREAST-Q© - Breast Reconstruction Expectations Module 

(preoperative) version 2.0 – Brazilian Portuguese Version (com 

pontuação) 
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