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RESUMO
Também denominada maquiagem deﬁnitiva, a micropigmentação é uma técnica que ﬁcou
conhecida nos últimos anos. A remoção dos seios e as terapias adjuvantes contribuem para o
desenvolvimento de complicações físicas e transtornos psicológicos que podem inﬂuenciar
negativamente na qualidade de vida das mulheres. Este trabalho visa avaliar, através de uma
revisão de literatura, as complicações na qualidade de vida das pacientes acometidas pelo
câncer de mama e repercussões da autoimagem após a realização da técnica de
micropigmentação em pacientes mastectomizadas. Foi realizada uma busca nas bases de
dados eletrônicas MEDLINE (PUBMED), SCIELO E LILACS sem restrição de idiomas.
Descritores estavam de acordo com o Medical Subject Headings (MeSH) e do Descritor em
Ciências da Saúde (DeCS). Diante dos resultados apresentados, foi possível concluir que a
técnica traz qualidade de vida e satisfação às pacientes.
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INTRODUÇÃO
O câncer de mama representa a principal causa de morte por câncer em mulheres
brasileiras e, em nível mundial, cede o lugar apenas para o câncer de pulmão, representando
um grande problema de saúde pública em todo o mundo (PAULINELLI et al, 2003).
O Brasil tem acompanhado as altas taxas de incidência e mortalidade de câncer de
mama dos países desenvolvidos, porém as medidas necessárias à prevenção, ao diagnóstico e
ao controle da doença não têm sofrido o mesmo crescimento. Foi estimado para o Brasil
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59.700 novos casos de câncer de mama para cada ano do biênio 2018-2019, com um risco
estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres e uma sobrevida mundial de 61% após
cinco anos. (BRASIL, 2008).
O câncer de mama é um dos mais temidos pelas mulheres devido a sua alta frequência
e efeitos psicológicos, tais como alterações da imagem corporal, perda da feminilidade, medo
de recidivas, ansiedade, dor e baixa autoestima, causando assim um impacto na vida dessas
mulheres (FITOUSSI et al, 2008). Os principais sinais e sintomas de câncer de mama são
nódulos na mama e/ou axila, dor mamária e alterações da pele que recobre a mama, como
abaulamentos ou retrações com aspecto semelhante à casca de laranja.
Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama relacionam-se
com a idade avançada, características reprodutivas, história familiar e pessoal, hábitos de vida
e inﬂuências ambientais. As características reprodutivas de risco se dão porque a doença é
estrogênio-dependente e compreende a menarca precoce (aos 11 anos ou menos), a
menopausa tardia (aos 55 anos ou mais), a primeira gestação após os 30 anos e a nuliparidade.
(FITOUSSI et al, 2008).
Segundo Jammal et al (2008), o controle dessa doença se dá através da detecção
precoce, na qual a lesão se restringe ao parênquima mamário, com um tamanho de no máximo
três centímetros, permitindo o uso de recursos terapêuticos menos mutiladores e maior
possibilidade de cura. Conforme dados do Ministério da Saúde (2008), os meios mais eﬁcazes
para a detecção precoce de câncer de mama são o exame clínico de mamas (ECM) e a
mamograﬁa, pois o autoexame de mamas (AEM) detecta a doença geralment e em estágio
avançado, sendo responsável por cerca de 80% das descobertas de cânceres de mama.
A mastectomia tem por objetivo promover o controle local, com a remoção mecânica
de todas as células malignas presentes junto ao câncer primário. Dentre as mastectomias,
podemos destacar a radical modiﬁcada, que consiste na extirpação da mama e esvaziamento
axilar radical, preservando o músculo peitoral maior, com ou sem preservação do peitoral
menor. A mama representa o feminino para a mulher e a remoção da mesma provoca efeitos
físicos, psicossociais, sexuais e emocionais que irão afetar diretamente a qualidade de vida
dessas pacientes, (TAKEUTI et al, 2009). É considerada a forma mais eﬁcaz para o
tratamento do câncer de mama, pois as chances de sobrevivência da mulher são maiores,
apesar de causar alguns incômodos como complicações físicas e transtornos mentais que
implicam diretamente de forma negativa na vida da paciente. (OLIVEIRA et al, 2010).
Estudos realizados indicam que, ao receber o diagnóstico de câncer de mama, a mulher
começa a enfrentar um momento difícil em sua vida, passando a vivenciar três etapas
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diferentes e complexas. A primeira refere-se ao diagnóstico de estar com câncer, palavra
carregada de sentimentos negativos em nossa sociedade. A segunda é a realização de um
tratamento muito longo e agressivo, muitas vezes com a necessidade de retirada parcial ou
total da mama para restabelecimento da saúde. A terceira trata da aceitação de um corpo
marcado e a convivência com essa imagem. (OLIVEIRA et al, 2010).
A mastectomia é um procedimento agressivo que provoca alterações emocionais,
sociais e sexuais na mulher, podendo apresentar lesões musculares, diminuição ou perda da
amplitude de movimento, alterações de posturas, dores, diminuição ou perda da capacidade
funcional e linfedema do braço homolateral à cirurgia. (SILVA et al, 2014).
A micropigmentação é uma das técnicas que ﬁcou bem conhecida dentro da estética nos
últimos anos. Também denominada de maquiagem deﬁnitiva, esta técnica pode ser realizada
em sobrancelhas, contornos dos lábios e dos olhos, e na reconstrução da aréola mamária após
mastectomia, entre outros (MACHADO et al, 2014). É deﬁnida como a implantação de
pigmentos (corantes) na camada subepidérmica da pele com o auxílio de um dermógrafo e
agulhas apropriadas. Trata-se de uma técnica de permanência temporária da pigmentação,
variando de 10 a 18 meses, necessitando de retoques para garantir a adequação com a cor da
pele. A maioria das mulheres, após ﬁnalizarem a micropigmentação na aréola, geralmente
apresentam uma melhoria da forma como se veem, tendo uma visão mais positiva de sua
autoimagem.
A média de permanência do pigmento pode variar de cinco a quinze anos, dependendo
da técnica empregada, do tipo e do grupo de agulhas usadas durante a pigmentação, da base e
saturação dos pigmentos aplicados e dos hábitos de vida da paciente. (TAKEUTI et al, 2009).
A técnica de dermopigmentação devolve o bem-estar e melhora a qualidade de vida das
pacientes. Ainda ameniza o desconforto da aparência estética, devolvendo a essas mulheres
autoestima e uma nova chance de recomeço. (SANDERSON et al, 2009).
Cerigatto

(2013)

observou

um

grupo

de

mulheres

que

realizaram

a

dermomicropigmentação no complexo da aréola mamilar e identiﬁcou, do ponto de vista
estético e psicológico, uma visão mais positiva de suas autoimagens, desfazendo crenças
irracionais em torno da perda da beleza e da sensualidade depois de terem sido
mastectomizadas. Nas que ﬁcaram com sequelas de cicatrizes e queloides após mastopexia e
redução mamária ocorreu melhora da autoestima, devolvendo, segundo os autores, parte da
feminilidade da mulher.
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Este trabalho visa avaliar, através de uma revisão de literatura, as complicações na
qualidade de vida das pacientes acometidas pelo câncer de mama e repercussões da
autoimagem após a realização da técnica de micropigmentação.
METODOLOGIA
Foi realizada uma revisão de literatura através de buscas nas bases de dados eletrônicas
MEDLINE (PUBMED), SciELO e LILACS sem restrição de idioma. Através do Medical
Subject Headings (MeSH) e do Descritor em Ciências da Saúde (DeCS) foram extraídos os
seguintes descritores para seleção dos artigos: Breast Neoplasms, Mastectomy, Pigmentation;
utilizando o operador booleano “AND”. CHAVES DE BUSCA: -PUBMED: (("Breast
Neoplasms Modalities"[Mesh]) AND "Mastectomy"[Mesh]) AND "Pigmentation "[Mesh];
SciELO: (Câncer de Mama) AND (Mastectomia) AND (Micropigmentação); LILACS:
Câncer de Mama [Palavras] and Mastectomia [Palavras] and Micropigmentação [Palavras].
Foram selecionados os artigos no período de 2008 a 2019, sem restrição de idioma,
limitando-se a estudos em humanos. Além disso, foi realizada a procura de artigos que
poderiam ser selecionados para a pesquisa, a partir das referências bibliográﬁcas dos artigos
selecionados.
Foram excluídos cartas, resumos, cartazes, editoriais, e trabalhos que avaliavam
concomitantemente outros tipos de micropigmentação ou que não abordassem a qualidade de
vida das mastectomizadas. Os seguintes critérios de inclusão foram aplicados: (1) Mulheres
que passaram pelo processo da mastectomia; (2) Avaliação da qualidade de vida após a
reconstrução da mama. Depois de incluídos, foi realizada uma revisão bibliográﬁca dos
resultados encontrados através da descrição dos estudos e características do protocolo.
Dos 17 artigos encontrados (PUBMED 2, LILACS 3, SCIELO 4 e Google Acadêmico
(8), 5 deles foram excluídos pelo título/resumo, pois abordavam outros tipos de
micropigmentação. Dos doze artigos restantes dois foram excluídos por não preencherem os
critérios de inclusão. Dez estudos foram selecionados para a análise qualitativa, sendo
submetidos a uma análise integral com aprofundamento de seus conteúdos, conforme quadro
a seguir.
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Quadro 1 - Análise integral com aprofundamento de conteúdo

Fonte: as autoras
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DISCUSSÃO
O propósito deste trabalho foi avaliar, através de uma revisão de literatura, as
complicações na qualidade de vida das pacientes acometidas pelo câncer de mama, apontando
as complicações na qualidade de vida dessas pacientes submetidas à reconstrução da mama e
repercussões da autoimagem após a realização da técnica de micropigmentação.
Cezar & Nascimento (2013) realizaram um estudo de caso em que foi possível concluir
que no início e após cinco meses de atendimento foi feita a avaliação da qualidade de vida
aplicada por meio do questionário SF 36 e através da análise descritiva dos dados. Concluiuse que a terapia de grupo contribui para a melhora da qualidade de vida dessas pacientes. A
abordagem multidisciplinar na atenção de pacientes com câncer de mama determina melhores
resultados no seu controle. A convivência de grupos com problemas semelhantes proporciona
experiências que podem desenvolver um clima de muito valor terapêutico.
No estudo de Cammarota et al (2019) foram selecionadas 74 pacientes que foram
submetidas à reconstrução mamária com implantes, sendo 59 com prótese de silicone e 15
com expansor. A idade das pacientes variou de 24 a 81 anos. Para a avaliação da qualidade de
vida das pacientes foi utilizado o BREAST-Q®, um questionário validado internacionalmente
para o desenvolvimento de escalas de avaliação da qualidade de vida relacionada à
reconstrução mamária sob a perspectiva do paciente.
A maioria das pacientes foi submetida à reconstrução imediata (95,94%). Foi possível
constatar que a reconstrução de mama, apesar de todas as complicações inerentes ao processo,
traz qualidade de vida e satisfação às pacientes. Em todos os domínios analisados (satisfação
com a mama, bem-estar psicossocial, bem-estar físico e bem-estar sexual) houve maior
pontuação no pós-reconstrução em comparação com o pré-reconstrução. Segundo relatos da
literatura, a maioria das mulheres está optando por essa forma de reconstrução mamária na
tentativa de reduzir os sentimentos negativos desencadeados pela doença e seu tratamento.
Além das relações entre as pacientes mastectomizadas e as pessoas do seu convívio, é
de crucial importância o papel da equipe multidisciplinar na tentativa de resgatar o conceito
que a mulher mastectomizada tem de si mesma. Daí a necessidade de uma reconstrução,
devolvendo a essa mulher a vontade de viver e a autoestima. É preciso preocupar-se não
apenas com a recuperação do câncer, como também com a reabilitação global. (MACHADO
et al, 2014).
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CONCLUSÃO
Foi possível constatar, por intermédio deste trabalho, que a reconstrução de mama,
apesar de todas as complicações inerentes ao processo, traz qualidade de vida e satisfação às
pacientes. Também foi possível perceber que a maioria das pacientes está optando por essa
forma de reconstrução mamária, uma vez que esta técnica visa a reduzir os sentimentos
negativos desencadeados pela doença e pelo tratamento.
Diante dos resultados apresentados foi possível concluir que a micropigmentação é
referida como sendo uma forma alternativa para melhorar o aspecto estético em pacientes
mastectomizadas, trazendo de volta a autoestima e a qualidade de vida para esse grupo de
pacientes.
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