
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE FARMÁCIA, ODONTOLOGIA E ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

CLÁUDIA RAYANNA SILVA MENDES 

 

 

 

 

 

ESPERANÇA DE VIDA EM MULHERES DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER DE 

MAMA SUBMETIDAS À MASTECTOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2017 

 

 

 



 

 

 

CLÁUDIA RAYANNA SILVA MENDES 

 

 

 

 

 

 

ESPERANÇA DE VIDA EM MULHERES DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER DE 

MAMA SUBMETIDAS À MASTECTOMIA 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial à 

obtenção do título de Mestre em Enfermagem. 

Área de Concentração: Enfermagem na 

Promoção da Saúde.  

 

Orientadora: Prof.ª Dra. Ana Fátima Carvalho 

Fernandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2017 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLÁUDIA RAYANNA SILVA MENDES 

 

 

 

 

 

ESPERANÇA DE VIDA EM MULHERES DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER DE 

MAMA SUBMETIDAS À MASTECTOMIA 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Ceará, como requisito parcial à 

obtenção do título de Mestre em Enfermagem. 

Área de Concentração: Enfermagem na 

Promoção da Saúde. 

 

 

Aprovada em: ___/___/______. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

________________________________________ 

Prof.ª Dra. Ana Fátima Carvalho Fernandes (Orientadora) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

_________________________________________ 

Prof.ª Dra. Carolina Maria de Lima Carvalho (1º membro) 

Universidade da Integração Internacional da  

Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 

 

 

_________________________________________ 

Prof.ª Dra. Andrea Bezerra Rodrigues (2º membro) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

_________________________________________ 

Prof.ª Dra. Jênifa Cavalcante dos Santos Santiago (Suplente) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus e a Nossa Senhora de Fátima. 

Aos meus pais. 

À minha avó Cláudia. 

Ao meu noivo Igor. 

Às pacientes diagnosticadas e em tratamento 

para o câncer de mama. 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus e a Nossa Senhora de Fátima, pelo dom da vida e com ela a capacidade de 

lutar pela conquista dos meus sonhos, por sempre iluminar meus passos e me dar forças nos 

momentos mais difíceis, sem perder a fé de que a vitória iria chegar. 

Aos meus pais, Ribamar e Gláucia, pelo amor incondicional, pelos sacrifícios 

pessoais, pelo esforço em me proporcionar a melhor educação, pelos ensinamentos, pelo 

apoio às minhas decisões e por serem o suporte que preciso para alcançar meus objetivos. 

Sem vocês essa conquista não seria possível, por isso dedico a vocês que sempre estão do 

meu lado dando forças e contribuindo para realização dos meus sonhos. Divido esse título 

com vocês, meus mestres da vida. 

À minha avó Maria Cláudia (in memorian), pelo amor e pela admiração que 

sempre teve comigo, por todos os ensinamentos e, principalmente, pelo símbolo de força e fé 

que sempre representarás para mim. Levo-a em meu coração e sinto constantemente a tua 

presença a me guiar e proteger, como sempre fazia aqui na terra. Saudade eterna! 

Ao meu noivo Igor, por sempre acreditar em mim, apoiar-me e ser um grande 

incentivador do meu crescimento pessoal e profissional. Obrigada por partilhar comigo todos 

os momentos dessa caminhada, sempre torcendo e ajudando nas dificuldades, pela acolhida 

nos momentos de ansiedade e angústia e pela paciência e compreensão nos momentos 

difíceis. Obrigada pelo apoio constante e pela dedicação à nossa história. Amo muito você! 

À Prof.ª Dra. Ana Fátima Carvalho Fernandes, minha orientadora, por toda a 

dedicação, pelos ensinamentos, pelas experiências ao longo dessa caminhada, pelo 

acolhimento e por me proporcionar esse espaço de aprendizagem, incentivando-me ao 

conhecimento. Obrigada por tudo! 

À Prof.ª Dra. Míria Conceição Lavinas Santos, pelos ensinamentos, pela 

disponibilidade ao longo dessa caminhada e pelas valorosas contribuições fornecidas durante 

a construção deste trabalho.  

À Prof.ª Dra. Andrea Bezerra Rodrigues, pelos ensinamentos, pela empatia, pela 

parceria e disponibilidade na construção do conhecimento ao longo dessa caminhada. 

À Prof.ª Dra. Francisca Elisângela Teixeira Lima, pelos ensinamentos ao longo 

dessa trajetória e por me despertar o desejo em trilhar o caminho acadêmico. Obrigada pelo 

incentivo e carinho de sempre! 

Ao Projeto de Pesquisa Saúde Materna e Mamária, que me acolheu e permitiu 

fazer parte dessa família, pelas pesquisas e aprendizado mútuo ao longo desses dois anos.  



 

 

 

Às minhas queridas amigas da faculdade, por todo o apoio e por me 

acompanharem em cada conquista.  

Aos colegas da turma do Mestrado, em especial à Caroline, Suzy, Sarah, Jamille, 

Herta e Isabelly, pelas novas amizades e por compartilharmos os prazeres e as dificuldades 

desta jornada, construindo laços de amizade que pretendo levá-los para a vida.   

Aos integrantes da banca examinadora desta dissertação, pelas importantes 

considerações para aprimoramento do estudo.  

Às mulheres participantes do estudo, pela disponibilidade e colaboração essencial 

para realização dessa pesquisa.  

À Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FUNCAP), pela bolsa concedida que me auxiliou financeiramente para realização da 

pesquisa.  

Ao Programa de Pós-Graduação do Departamento de Enfermagem da 

Universidade Federal do Ceará, pelos ensinamentos recebidos e pelas experiências 

concedidas.  

A todos que sempre torceram por mim e que direta ou indiretamente contribuíram 

para realização desse sonho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se, na verdade, não estou no mundo para 

simplesmente a ele me adaptar, mas para 

transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem 

um certo sonho ou projeto de mundo, devo 

usar toda possibilidade que tenha para não 

apenas falar de minha utopia, mas participar de 

práticas com ela coerentes.” (Paulo Freire) 



 

 

 

RESUMO 

 

Ao vivenciar o diagnóstico de câncer de mama e a experiência de ser submetida à 

mastectomia, a mulher inicia uma nova trajetória em sua vida, que vai desde a aceitação da 

doença até a readaptação e os ajustamentos psicossociais pós-mastectomia. Esperança, 

motivação e energia são essenciais para encorajar essas mulheres a realizar o tratamento e se 

adaptarem às mudanças decorrentes do câncer de mama, bem como melhorar o estado de 

saúde físico e mental. Assim, teve-se como objetivo geral analisar o nível de esperança de 

mulheres com câncer de mama no período pré e pós-operatório de mastectomia, por meio da 

Escala de Esperança de Herth (EEH). Trata-se de estudo analítico e prospectivo, de corte 

longitudinal, realizado com mulheres diagnosticadas com câncer de mama, admitidas no Setor 

de Clínica Cirúrgica do Hospital Haroldo Juaçaba (Instituto do Câncer do Ceará), localizado 

em Fortaleza, Ceará, para realização da mastectomia. A coleta de dados ocorreu de julho a 

novembro de 2016, por meio de entrevista individualizada, utilizando um formulário para 

levantamento dos dados sociodemográficos, clínicos e aplicação, em dois momentos, da 

Escala de Esperança de Herth (EEH), no período pré-mastectomia e pós-mastectomia. Os 

dados foram tabulados e armazenados em um banco de dados eletrônico feito no Microsoft 

Excel 2010 e analisados a partir da estatística descritiva (frequência, média e desvio padrão), 

com fundamentação na literatura pertinente e estatística analítica, utilizando o software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS for Windows), versão 20.0. Na realização 

do estudo, foram seguidos os princípios bioéticos previstos pela Resolução 466/2012, do 

Conselho Nacional de Saúde, o projeto foi encaminhado à Plataforma Brasil e realizado 

mediante a aprovação do Comitê de Ética, conforme parecer nº 1.552.285. Em relação aos 

níveis de esperança, evidenciou-se valor máximo de 48 pontos e mínimo de 29, tanto no pré 

como no pós-operatório, com média global de 40,6 (±0,4) pontos no pré-operatório e 41,9 

(±0,4) pontos no pós-operatório, constatando-se, assim, níveis elevados de esperança no pré-

operatório e seu aumento após realização do procedimento cirúrgico. A única variável 

sociodemográfica que teve associação estatística significativa com os níveis de esperança foi 

a religião, cuja presença dessa contribuiu para níveis elevados, tanto no pré como no pós-

operatório. Quanto às outras variáveis, constatou-se que sentir dor e a esperança relacionada à 

família estiveram associadas a níveis menores de esperança tanto no pré como no pós-

operatório, enquanto que ter conhecimento, a esperança relacionada à religião e a localização 

anatômica da cirurgia em uma única mama influenciam positivamente nos níveis de 

esperança. Foi possível, também, prever o escore do pós-operatório apenas usando o do pré-



 

 

 

operatório em 76% dos casos, tendo como principal fator para explicar a esperança do pós-

operatório a própria esperança no pré-operatório. Os achados do presente estudo permitem 

concluir que as mulheres diagnosticadas com câncer de mama submetidas ao tratamento 

cirúrgico possuíam esperança no pré-operatório, evoluindo com aumento dos níveis de 

esperança no período pós-operatório.  

 

Palavras-chave: Neoplasias da mama. Esperança. Mastectomia. Enfermagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

 

When experiencing the diagnosis of breast cancer and undergoing a mastectomy, women 

begin a new path in their lives, ranging from accepting the disease to readapting and post-

mastectomy psychosocial adjustments. Hope, motivation and energy are essential to 

encourage these women to undergo the treatment and adapt to the changes arising from breast 

cancer as well as improve their physical and mental health. In this context, the general 

objective was to analyze the levels of hope of women with breast cancer in the pre- and 

postoperative periods of mastectomy, through the Herth Hope Index (HHI). This is a 

descriptive and prospective longitudinal study conducted with women diagnosed with breast 

cancer admitted to the surgical clinic sector at the Haroldo Juaçaba Hospital (Ceará Cancer 

Institute), located in Fortaleza, Ceará, Brazil, for mastectomy. Data collection took place from 

July to November 2016, through individualized interview, using a form to collect 

sociodemographic and clinical data and application of the Herth Hope Index (HHI) in two 

moments, in the pre-mastectomy and post-mastectomy periods. Data were tabulated and 

entered in an electronic database made in Microsoft Excel 2010 and analyzed through 

descriptive statistics (frequency, mean, and standard deviation), based on pertinent literature 

and analytical statistics, using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS for 

Windows) software, version 20.0. Bioethical principles established by Resolution 466/2012 of 

the National Health Council were followed when carrying out the study. The project was sent 

to the Brazil Platform and performed with the approval of the Ethics Committee, according to 

protocol No. 1,552,285. Regarding the levels of hope, there was a maximum value of 48 

points, both in the pre- and postoperative periods; a minimum value of 29 points, in the pre- 

and postoperative periods; and an overall mean of 40.6 (±0.4) points in the preoperative 

period and 41.9 (±0.4) points in the postoperative period, thus demonstrating high levels of 

hope in the preoperative period and increased hope after performing the surgical procedure. 

The only sociodemographic variable that presented a significant association with the levels of 

hope was religion, whose presence contributed to the high levels, both in the pre- and 

postoperative periods. As for the other variables, it was found that pain and family-related 

hope were associated with lower levels of hope in both the pre- and postoperative periods, 

while knowledge, religion-related hope and the anatomical location in a single breast surgery 

positively influenced the levels of hope. It was also verified the possibility of predicting the 

postoperative score only by using the preoperative score, in 76% of the cases, having as main 

factor to explain the hope in the postoperative the hope in the preoperative period and, 



 

 

 

although selective lymphadenectomy and family-related hope have explanatory effect, there is 

a minimal impact when compared to the influence exerted by the preoperative score. Findings 

of the present study enable to conclude that women diagnosed with breast cancer submitted to 

surgical treatment had hope in the preoperative period, evolving with increased levels of hope 

in the postoperative period. 

 

Keywords: Breast Neoplasms. Hope. Mastectomy. Nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No que se refere à Saúde da Mulher, um dos tipos de câncer que merece destaque 

é o câncer de mama, o qual representa um dos principais problemas de saúde e é considerado 

o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no mundo. Para o Brasil, em 2016, foram 

esperados 57.960 casos novos de câncer de mama, com um risco estimado de 56,20 casos a 

cada 100 mil mulheres (COSAC et al., 2013; INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 

2016). 

O câncer de mama é considerado a quinta causa de morte por câncer em geral 

(458 mil óbitos) e a mais frequente de morte por câncer em mulheres. Essa elevada taxa de 

mortalidade está, provavelmente, relacionada ao diagnóstico tardio da doença, pois quando 

precoce e tratada oportunamente, o prognóstico é relativamente efetivo (BRASIL, 2013; 

2010). 

No Brasil, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o 

mais incidente (56,20 casos/100 mil), como também o que apresenta a maior estimativa de 

casos novos (57.960) para o ano de 2016 em mulheres. Na região Nordeste (38,74 casos/100 

mil), o câncer de mama é o tipo mais frequente de neoplasia feminina, assim como nas 

regiões Sul (74,3 casos/100 mil), Sudeste (68,08 casos/100 mil) e Centro-Oeste (55,87 

casos/100 mil), com exceção da região norte, em que o câncer do colo do útero (23,97 

casos/100 mil) ocupa a primeira posição e o câncer de mama é o segundo mais incidente 

(22,26 casos/100 mil) (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2016). 

No que se refere às modalidades terapêuticas disponíveis, atualmente, para o 

tratamento do câncer de mama, têm-se a cirurgia e a radioterapia para o tratamento 

local/regional, e para o sistêmico a hormonioterapia, quimioterapia e terapia biológica. Em 

qualquer caso, a escolha da modalidade terapêutica irá depender de vários fatores que 

englobam o estadiamento clínico, os fatores hormonais, a condição clínica e o histórico de 

câncer do paciente (WO, 2001; RODRIGUES; MARTIN; MORAES, 2016). 

Com frequência, a modalidade terapêutica mais utilizada para o tratamento do 

câncer de mama é a mastectomia, cirurgia mutilante e com marcantes consequências para 

mulher, qualquer que seja a idade ou fase de vida (MONIZ; FERNANDES; OLIVEIRA, 

2011).  Esta pode ser parcial ou total, sendo aquela indicada para tumores de até três 

centímetros de diâmetro que não estejam localizados na área retromamilar. A 

quadrantectomia é o tipo de mastectomia mais frequente e nela um quadrante de tecido 
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mamário é removido, já a mastectomia total é quando ocorre a retirada de todo o tecido 

mamário do lado comprometido pelo tumor (WO, 2001). 

A mastectomia, seja parcial ou total, acarreta alterações físicas, as quais se 

interligam às emocionais, em consequência do quadro clínico e do possível procedimento 

cirúrgico. Consequentemente, a mulher sofre forte impacto físico e psicológico durante todo o 

processo da doença, gerando modificações na vida pessoal e social (MELO; SILVA; 

FERNANDES, 2005). 

A resposta à mastectomia é individual e pode estar relacionada a fatores como 

idade, autoadmiração, estado emocional e situação socioeconômica. Como em qualquer 

procedimento cirúrgico, a mastectomia requer, além dos cuidados próprios da cirurgia, apoio 

emocional, a fim de permitir melhor compreensão, adaptação e aceitação da mulher e dos que 

com ela convivem (ALVES et al., 2011; PERLINI; BERVIAN, 2006). 

A mastectomia se caracteriza como uma intervenção temida e que interfere tanto 

no estado físico como emocional e social, resultando na mutilação de uma região do corpo 

que desperta libido e desejo sexual, o que interfere na sexualidade e autoestima feminina. 

Além da sexualidade, as mamas também estão relacionadas a uma importante função da 

lactação, representando o sustento nos primeiros meses de vida de qualquer ser humano 

(ALVES et al., 2011; PINHO et al., 2007). 

Com isso, o câncer de mama é, provavelmente, uma das doenças mais temidas 

pelas mulheres, principalmente pelos efeitos biopsicossociais que afetam significativamente a 

vida dessas e, devido à mastectomia ser o tratamento mais utilizado, a qual expõe a mulher a 

uma série de alterações, visto que se caracteriza como um processo cirúrgico agressivo, 

acompanhado de consequências traumáticas para a vida e, consequentemente, à saúde da 

mulher, faz-se necessária preparação adequada e de qualidade no pré e pós-mastectomia 

(ALVES et al., 2010; BARBOSA et al., 2002).  

As mulheres com câncer de mama sofrem várias tensões nos períodos pré e pós-

operatório. Antes da cirurgia, pode existir medo relacionado à anestesia e ao procedimento 

cirúrgico, além da apreensão quanto à dor e aos resultados não estéticos. No pós-operatório, a 

limitação dos movimentos, curativos, drenos, resultado histológico para determinar o 

tratamento e medo quanto à possibilidade de novas cirurgias e outras modalidades 

terapêuticas. Apesar da realidade de um bom prognóstico, essas mulheres são afetadas pelo 

medo de morrerem em um futuro próximo, as incertezas relacionadas ao futuro vão além das 

reações da doença e das alterações das condições de vida (BALSANELI, 2012; REMMERS; 

HOTGRAWE; PINKERT, 2010).   
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O período pós-mastectomia é marcado pela ambivalência, uma vez que a mulher 

se sente aliviada por ter sobrevivido à cirurgia e a esperança de estar curada, porém, ao 

mesmo tempo, vivencia o medo do retorno da doença, de enfrentar a dor e os curativos e, 

principalmente, as preocupações com a feminilidade e as reações do companheiro frente à 

mastectomia (CAMARGO; SOUZA, 2003; ALVES et al., 2011). 

Estudo clínico realizado em pacientes com câncer de mama submetidas à 

mastectomia, utilizando o instrumento de autoestima Rosenberg, encontrou média de 7,9, 

concluindo que a mastectomia promove impacto negativo na autoestima das pacientes 

(OLIVEIRA et al., 2006). Assim, tem-se que as dificuldades enfrentadas pelas mulheres após 

a mastectomia são muitas, especialmente, pelo comprometimento da autoimagem e das 

dificuldades físicas que acarreta (ALVES et al., 2011). 

Além das alterações físicas e na imagem corporal, a mastectomia também tem 

impacto negativo sobre os aspectos emocionais, psicológicos e sociais, visto que muitos dos 

problemas em pacientes com câncer de mama que foram submetidas à mastectomia e seus 

impactos sobre a qualidade de vida ocorreram após a cirurgia, visto que esse procedimento faz 

com que as mulheres vivam momentos estressores, mudem suas atitudes em relação ao corpo 

e estilo de vida, tornando-as mais propensas a transtornos de humor. Evidenciou-se em um 

estudo que, de 100 pacientes avaliadas, 69 apresentaram pontuação global referente à saúde 

mental, indicando suspeitas de terem desordem mental, tendo a maioria associação com 

depressão (HEIDARI; GHODUSI, 2015). 

Com isso, destaca-se que a percepção da qualidade de vida das mulheres 

diagnosticadas com câncer de mama submetidas à mastectomia encontra-se prejudicada, 

acarretando alterações nos domínios físico, ambiental, social e psicológico da mulher 

(SOUSA; SANT ANA; COSTA, 2014).  

Sabe-se que o diagnóstico de qualquer doença é um momento delicado e que o 

modo de enfrentar irá depender da individualidade de cada um, e se tratando do câncer de 

mama, esse diagnóstico, na maioria dos casos, caracteriza-se como uma situação de tensão, 

medo e ansiedade tanto para a mulher como para os familiares, visto que essa patologia é 

cultuada como uma sentença de morte e sinônimo de dor e sofrimento (ANDOLHE; GUIDO; 

BIANCHI, 2009). 

Assim, ao vivenciar o diagnóstico de câncer e a experiência de ser submetida ao 

procedimento cirúrgico da mastectomia, a mulher inicia uma nova trajetória na vida, que vai 

desde a aceitação da doença até a readaptação e os ajustamentos psicossociais, visto que o 

câncer de mama provoca condição de vulnerabilidade e de sofrimentos emocionais 
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consideráveis, ocorrendo significativas alterações no cotidiano da mulher, somando-se a 

incerteza quanto ao futuro, o desespero e o medo de morrer (GASPARELO et al., 2010). 

Esperança, motivação e energia são essenciais para encorajar essas mulheres a 

realizar o tratamento e se adaptar às mudanças decorrentes do câncer de mama, bem como 

melhorar o estado de saúde físico e mental. A esperança é considerada uma das formas de 

enfrentamento mais importante e eficaz em superar o câncer durante o tratamento, além de 

melhorar o bem-estar geral, a função imunológica e a qualidade de vida (WESTERN, 2007; 

AALEH; BROCKOPP, 2001; ZANG et al., 2010; RAWDIN; EVANS; RABOW, 2013).  

A esperança está relacionada ao bem-estar, à qualidade de vida, à vida após algum 

diagnóstico de doença grave e é capaz de trazer força para resolver os problemas e superar as 

perdas, tragédia, solidão e sofrimento (RUSTOEN et al., 1998).  É reconhecida como uma 

resposta humana valiosa (DUFAULT; MARTOCCHIO, 1985). Descrita como uma 

expectativa para um futuro ou resultado positivo, uma força interior que facilita a 

transcedência da situação atual e movimenta no sentido de uma nova consciência do ser 

(HERTH, 1990; KAVRADIM; ÖZER; BOZCUK, 2013).  

Apesar de parecer um conceito simples, porém pode fazer a diferença entre a vida 

e a morte, ou no mínimo entre qualidade de vida e qualidade de morte, pois a esperança 

impulsiona o indivíduo a agir, se mover e alcançar melhores resultados. A ausência desta, 

torna-o sem objetivos e, consequentemente, sem forças para o enfrentamento e a resolução 

dos problemas (HICKEY, 1986; SARTORE; GROSSI, 2008; STOLAND, 1969).  

Assim, a esperança foi encontrada como um meio para ajudar os pacientes a se 

adaptar e dar sentido à vida durante o acometimento pela doença, mantendo um bom nível de 

bem-estar e dando direção e razão para ser (SALEH; BROCKOPP, 2001). Constitui recurso 

importante na influência da capacidade do indivíduo para lidar com eventos estressores e 

situações ameaçadoras, além de melhorar o bem-estar físico e mental e, aumentar a adesão do 

paciente ao tratamento recomendado (HERTH, 1989; FELDER, 2004; HERTH, 1995; 

GORDON; DAUGHERTY, 2003).  

Nesse sentido, a esperança torna-se um sentimento capaz de despertar a 

credibilidade de que algo é possível mesmo quando uma doença crônica, como o câncer, entra 

no cotidiano, uma vez que faz com que o indivíduo diagnosticado com câncer visualize a vida 

com uma nova perspectiva. Desta forma, a esperança traz benefícios para a saúde das pessoas 

com câncer, por ser capaz de fortalecer a capacidade delas em lidar com situações difíceis, na 

mudança dos hábitos de vida, na manutenção da qualidade de vida e, consequentemente, na 

promoção da saúde (SALES et al., 2014; ORLANDI et al., 2012).  
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Embasado em uma pesquisa realizada, a esperança é uma qualidade quantificável, 

a qual pode ser analisada e compreendida durante a aplicação do processo de enfermagem e, 

posteriormente, possibilitar o enfermeiro de implementar intervenção que promova a 

esperança nos pacientes, visto que sem a promoção da esperança, não há motivos para a 

aceitação e, consequentemente, para a realização do tratamento (HEIDARI; GHODUSI, 

2015). 

Para realizar boa avaliação da esperança, é fundamental que existam instrumentos 

válidos e confiáveis que sejam capazes de mensurar com precisão o nível de esperança em 

pacientes com doenças crônicas e, no caso específíco, com câncer de mama. Diferentes 

escalas para mensurar a esperança sob a perspectiva da Enfermagem foram desenvolvidas e 

testadas, as quais citam-se: Stoner Hope Scale (STONER, 1982), Miller Hope Scale 

(MILLER & POWERS, 1988), Nowotny Hope Scale (NOWOTNY, 1989), Herth Hope Scale 

(HERTH, 1991), Herth Hope Index (HERTH, 1992).  

A Stoner Hope Scale foi uma das primeiras tentativas por uma enfermeira 

pesquisadora para atender à necessidade de uma medida válida e confiável de esperança em 

pacientes com câncer (STONER, 1982; STONER; KAEMPFER, 1985). A Nowotny Hope 

Scale foi designada para mensurar os níveis de esperança na população adulta após evento 

estressante, como o câncer. A Miller Hope Scale tem sido utilizada para mensurar esperança 

em jovens saudáveis e em outros grupos de pacientes (RUSTOEN; MOUM, 1997). A Herth 

Hope Scale, devido sua base ter amplo conceito, expandiu seu uso para diversas situações 

clínicas com doenças e populações idosas; e o Herth Hope Index, o qual é uma adaptação da 

Herth Hope Scale, é designado especificamente para uso em cenários clínicos (HERTH, 

1991; HERTH, 1992). 

O Herth Hope Index (HHI) é uma adaptação da Herth Hope Scale (HHS), ambos 

desenvolvidos pela enfermeira Kaye Herth, tendo a HHS construída em 1991 e, em 1992, o 

HHI, com objetivo de realizar adaptação para capturar a multidimensionalidade da esperança 

abordada na HHS, refletir as dimensões originais da esperança em populações clínicas, 

reduzir o número e a complexidade dos itens, apresentando, assim, ferramenta mais útil 

clinicamente, visto que facilitou a avaliação da esperança em vários intervalos com adequada 

validade e confiabilidade, além de permitir avaliação da efetividade das estrtégias de aumento 

da esperança (HERTH, 1992; SARTORE, 2007; SARTORE; GROSSI, 2008). 

A Escala de Esperança de Herth (EEH), originalmente denominada Herth Hope 

Index, de origem americana, a qual foi validada pela enfermeira Alessandra Cristina Sartore 

para a língua portuguesa, em 2007, por ser uma escala amplamente validada em diversas 
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culturas e por ser de autorrelato, de fácil e rápida aplicação, com itens que quantificam a 

esperança, foi selecionada para realização do presente estudo (SARTORE, 2007; SARTORE; 

GROSSI, 2008). 

Devido à importância da esperança no processo de enfrentamento dos pacientes, 

os níveis de esperança vem sendo pesquisados em pacientes com doenças crônicas, com a 

finalidade de verificar o impacto desse sentimento nos momentos de dificuldades, como em 

pacientes com Alzheimer, câncer em tratamento antineoplásico e cuidadores, sendo 

identificados níveis médio de esperança (WAKIUCHI et al., 2015; DUGGLEBY et al., 2011; 

RIPAMONTI et al., 2012; WNUK; MARCINKOWSKI; FOBAIR, 2012; LOHNE; 

MARCINKOWSKI; RUSTOEN, 2012 ). 

Diante da importância desse sentimento de esperança, destaca-se o enfermeiro 

como peça fundamental no estímulo da esperança em mulheres com câncer de mama, visto 

que esses mantém relação mais próxima à paciente, possibilitando-lhes oferecer suporte 

emocional, informações sobre a doença, o tratamento e a reabilitação, ou seja, os enfermeiros 

podem ajudar pacientes e familiares na identificação da esperança, por meio da educação 

sobre o câncer, o que, consequentemente, irá contribuir para intensificação deste sentimento 

(SARTORE; GROSSI, 2008). 

Considerando-se a complexidade do tratamento e recuperação da mulher 

diagnosticada com câncer de mama submetida à mastectomia, especialmente em relação ao 

sofrimento emocional, às mudanças físicas e aos efeitos causados pelo tratamento, destaca-se 

a importância de o enfermeiro avaliar os níveis de esperança dessas mulheres, para, 

seguidamente, implementar intervenções que estimulem ou reforçem esse sentimento, uma 

vez que a esperança ajuda no enfrentamento do processo de adoecer, bem como na 

recuperação.  

Assim, torna-se relevante desenvolver estudos que permitam responder aos 

seguintes questionamentos: quais os níveis de esperança das mulheres diagnosticadas com 

câncer de mama no período pré e pós-mastectomia? Há variações nos níveis de esperança? 

Existe associação dos níveis de esperança com as características sociodemográficas e 

clínicas? A resolução desses questionamentos poderá favorecer o desenvolvimento de 

intervenções de enfermagem baseadas nas necessidades das pacientes, visando ajudá-las nos 

níveis de esperança, auxiliando, assim, na promoção da saúde e, consequentemente, na 

melhoria da qualidade de vida e do cuidado destinado a essa população.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Analisar os níveis de esperança de mulheres diagnosticadas com câncer de mama 

nos períodos pré e pós-operatório de mastectomia, através da Escala de Esperança de Herth 

(EEH). 

 

 

2.2 Específicos 

 

 Verificar as características sociodemográficas e clínicas de mulheres diagnosticadas com 

câncer de mama submetidas à mastectomia; 

 Comparar os níveis de esperança de mulheres com câncer de mama nos períodos pré e pós-

operatório de mastectomia; 

 Avaliar a associação entre a esperança e as características sociodemográficas e clínicas; 

 Identificar os fatores influenciadores de níveis de esperança de vida nos períodos pré e pós-

operatório de mastectomia. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudo  

 

Trata-se de estudo do tipo analítico e prospectivo, de corte longitudinal. Os 

estudos quantitativos consistem no estudo dos aspectos quantitativos, sem excluir possível 

apreciação qualitativa do objeto investigado, designa também o caminho matemático de 

examinar um objeto. Os referidos dados devem pertencer ao universo da estatística inferencial 

e apresentar estratégias que o pesquisador planeja adotar para desenvolver informações 

precisas e interpretáveis. O fator quantidade não exclui o fator qualidade, as quantidades 

podem ainda por convecção representar qualidades (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004; 

RODRIGUES, 2007). 

É considerado estudo longitudinal quando existe sequência temporal conhecida 

entre uma exposição, ausência da mesma ou intervenção terapêutica, e o aparecimento da 

doença ou fato evolutivo, ou seja, são designados para estudar um processo ao longo do 

tempo, a fim de investigar mudanças, esses podem ser prospectivos ou retrospectivos, no caso 

é prospectivo, em que se elabora o estudo no presente, e o mesmo é seguido para o futuro 

(HOCHMAN et al., 2005). 

 

3.2 Local do estudo 

  

O estudo foi desenvolvido no setor de clínica cirúrgica do Hospital Haroldo 

Juaçaba (Instituto do Câncer do Ceará), localizado no município de Fortaleza, Ceará, 

considerada instituição de referência, visto o aparato tecnológico com capacidade de oferecer 

integralidade no tratamento oncológico e constante capacitação e qualificação do corpo 

clínico e profissionais de saúde. 

O Hospital Haroldo Juaçaba iniciou, oficialmente, suas atividades no dia 26 de 

novembro de 1999, com o nome de Hospital do Câncer e, nos últimos anos, atingiu números 

expressivos no que se refere ao tratamento de pacientes com câncer atendidos pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), planos de saúde e particulares, tendo como missão prover soluções em 

cancerologia, com responsabilidade social e visão de ser o líder em qualidade e segurança e 

transformar o cuidado do câncer no Estado do Ceará. 

Atualmente, é considerada a maior referência em cancerologia no Norte e 

Nordeste do Brasil, proporcionando há mais de dez anos à população do Ceará e estados 
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vizinhos integralidade no tratamento do câncer, por meio de uma equipe de saúde 

multidisciplinar altamente capacitada, oferecendo várias especialidades, entre elas a de 

Cancerologia Cirúrgica (Mastologia).  

O serviço de Mastologia do Hospital Haroldo Juaçaba é composto por sete 

especialistas, tendo por missão a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento 

de pessoas portadoras de patologias benignas e malignas das mamas. Por ser o tratamento do 

câncer a principal missão do Hospital Haroldo Juaçaba, o serviço trabalha com foco no 

diagnóstico precoce. Assim, tanto o diagnóstico quanto o tratamento são realizados de forma 

interdisciplinar com as demais áreas da medicina oncológica, realizando mensalmente cerca 

de 870 atendimentos ambulatoriais de pacientes do SUS e 450 de pacientes de convênios e 

particulares, além de aproximadamente 95 procedimentos cirúrgicos. 

No serviço de Mastologia, a equipe de enfermagem presta assistência que 

congrega técnica, ciência e humanização, fornecendo informações e orientações durante o 

período perioperatório, respeitando as necessidades e o nível de entendimento dos pacientes e 

reabilitando-os para o autocuidado após o procedimento cirúrgico, desempenhando papel 

fundamental no tratamento e na recuperação da mulher após a mastectomia.  

 

3.3 População e amostra 

  

A população do estudo foi constituída pelas mulheres diagnosticadas com câncer 

de mama admitidas na referida unidade hospitalar para realização da mastectomia, tendo 

como referência o ano de 2015, no qual houve total de 270 mulheres que realizaram 

mastectomia nessa unidade hospitalar. Calculou-se a amostra a partir da fórmula indicada para 

o cálculo em estudos com amostra com variável quantitativa pareada. 

𝑛 = (
(𝑍𝛼

2
+ 𝑍𝛽) ∙ 𝑆𝑑

�̅�
)

2

 

 

Onde: 

n: tamanho da amostra 

Zα/2: valor do erro α 

Zβ: valor do erro β 

Sd: desvio padrão da diferença entre os pares 

�̅�: média da diferença entre os pares 
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Para o cálculo foi considerado Zα/2 com o valor do erro α, usualmente 1,96 (5%), 

Zβ com o valor do erro β, usualmente 0,84 (20%), Sd, com o valor de 7,5 e �̅� = 2.  

Considerando esses valores, encontrou-se amostra de 111 para representar a população de 

mulheres diagnosticadas com câncer de mama admitidas na referida unidade hospitalar para 

realização da mastectomia, porém ao final do período de coleta de dados, atingiu-se amostra 

de 113 mulheres. A amostra foi do tipo não probabilística por conveniência (consecutiva) e 

constituída pelas mulheres que atenderam aos critérios de inclusão. 

Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: pacientes do sexo 

feminino, com diagnóstico de câncer de mama e submetidas à mastectomia. Como critérios de 

exclusão: pacientes com inadequadas condições clínicas, apresentando dor no momento da 

coleta e alterações emocionais, tais como choro, apatia ou agressividade no momento da 

entrevista.  

 

3.4 Procedimentos para coleta dos dados 

  

A coleta de dados foi realizada de julho a novembro de 2016, por meio de 

entrevista individualizada e aplicação da Escala de Esperança de Herth (EEH), realizada na 

referida instituição e pela própria pesquisadora, no período pré-operatório (admissão da 

paciente na unidade de internação) e pós-mastectomia na recuperação da cirurgia (por meio de 

ligação telefônica).  

Inicialmente, foram identificadas as pacientes com diagnóstico de câncer de 

mama, admitidas na Clínica Cirúrgica para serem submetidas à mastectomia através do mapa 

cirúrgico diário. Posteriormente, no pré-operatório, foi realizada entrevista para o 

levantamento dos dados sociodemográficos e clínicos (Apêndice A) e aplicação, em dois 

momentos, da Escala de Esperança de Herth (EEH) (Anexo A): no período pré-mastectomia, 

no leito da paciente, e pós-mastectomia, depois de um mês do procedimento cirúrgico, por 

meio de ligação telefônica. As pacientes foram identificadas com numeração crescente, de 

acordo com a ordem de abordagem e inclusão da mesma. 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário elaborado pela própria 

pesquisadora, com perguntas abertas e fechadas. O questionário foi dividido em duas partes: 

características sociodemográficas (idade, número de filhos, estado civil, religião, 

escolaridade, com quem mora, profissão (situação atual) e renda familiar) e clínicas (tempo de 

diagnóstico de câncer de mama, localização anatômica, tipo de cirurgia, linfadenectomia, 
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tempo de realização do tratamento, tratamento atual e anterior, mastectomia anterior, presença 

de metástase, amamentação, idade da menarca e menopausa, antecedentes e histórico familiar 

de câncer de mama, presença de dor, características da dor e conhecimento sobre o quadro 

clínico), como também foram abordadas as questões: o que lhe dava mais esperança 

atualmente, quão esperançosa se sentia de 0 a 10 e se a esperança tinha diminuído em algum 

momento (APÊNDICE A).  As perguntas que as mulheres não sabiam responder eram 

verificadas no prontuário. 

Para mensurar o nível de esperança utilizou-se a Escala de Esperança de Herth 

(EEH), que é uma versão traduzida e adaptada do Herth Hope Index (HHI), o qual foi 

desenvolvido por Herth (1992), sendo uma adaptação da Herth Hope Scale, designado para 

uso em cenários clínicos e uma escala promissora para medir a esperança em adultos (CHAN 

et al., 2011; SARTORE; GROSSI, 2008). 

A criação dos itens que compõem a escala baseou-se no conceito 

multidimensional de esperança de Dufault e Martocchio (1985), os quais conceberam 

esperança em duas esferas e seis dimensões. As esferas são conceituadas como generalizada, 

ou seja, algum benefício futuro, mas com desenvolvimento incerto e, a particularizada, 

referindo-se a um determinado objeto (DUFAULT; MARTOCCHIO, 1985).  

Quanto às dimensões, tem-se 1) afetiva: definida como as emoções relacionadas à 

esperança; 2) cognitivos: pensamentos e desejo relacionados à esperança; 3) 

comportamentais: as medidas tomadas para fazer esperança se tornar realidade; 4) filiação: 

consiste na relação consigo, com os demais e com Deus; 5) temporais: relação entre o 

passado, presente e futuro; 6) contextual: inclui experiências pessoais de toda a vida e sob 

influência das experiências de esperança, ou seja, um conceito que inclui persperctivas 

filosófica, teológica, sociológica, psicológica e de enfermagem relacionadas à esperança. 

Destaca-se que embora a escala tenha sido elaborada com base em um modelo de conceito 

multidimensional, no momento da pontuação, não existe essa dissociação das afirmativas em 

dimensões (DUFAULT; MARTOCCHIO, 1985). 

O HHI é designado para facilitar a avaliação da esperança em vários intervalos, 

permitindo identificação da variação dos níveis de esperança em diferentes momentos, com 

adequada validade e confiabilidade, proporcionando avaliação do estado de esperança dos 

pacientes, bem como a efetividade das intervenções para promoção dessa esperança. Esta 

escala foi validada nos Estados Unidos, em 1992, em uma população de 172 adultos, dos 

quais, 70 com doença aguda, 71 doentes crônicos e 31 doentes terminais, com excelente 

consistência interna, apresentando coeficiente alpha de Cronbach de 0,97 (HERTH, 1992).  
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O HHI passou pelo processo de adaptação cultural e validação para o Brasil, em 2007, 

tendo a versão final denominada Escala de Esperança de Herth (EEH), a qual tem por objetivo 

mensurar o nível de esperança e apresentou confiabilidade por meio da análise da consistência 

interna, demonstrando coeficiente Alpha de Cronbach de 0,834 e propriedades psicométricas 

adequadas. A escala permaneceu com os 12 itens afirmativos e a graduação dos mesmos por 

escala de Likert de quatro pontos, variando de concordo plenamente, representado pelo 

número 4; e discordo plenamente, representado pelo número 1, com os dois itens, 3 e 6, que 

apresentam escores invertidos e o escore total variando de 12 a 48, sendo quanto maior a 

pontuação, maior o nível de esperança (SARTORE; GROSSI, 2008; HERTH, 1992). 

 

3.5 Análise dos dados 

 

Os dados foram tabulados e armazenados em um banco de dados eletrônico 

produzido no Microsoft Excel 2010. Para melhor entender o fenômeno do estudo, recorreu-se 

à análise estatística descritiva (frequência, média e desvio padrão) das características 

sociodemográficas e clínicas com fundamentação na literatura pertinente, a fim de encontrar 

possíveis padrões nos dados coletados, além de facilitar o resumo do estudo, apresentando-os 

em formas de tabelas e gráficos.  

Para análise dos dados referentes aos níveis de esperança, foi utilizada a estatística 

analítica, utilizando o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS for 

Windows), versão 20.0.  

Quanto à comparação dos níveis de esperança, fez-se a estatística das respostas 

das mulheres para cada pergunta que compõe a escala de HERTH no período pré e pós-

operatório em um gráfico, aplicando-se o teste Kappa para avaliar o nível de concordância 

entre as respostas para cada questão. O Kappa mede o grau de concordância em dados 

nominais, esta medida tem como valor limite máximo o 1, representando total concordância, 

por outro lado, os valores próximos e até abaixo de 0, indicam nenhuma concordância, ou a 

concordância foi exatamente a esperada pelo acaso. Um eventual valor de Kappa menor que 

zero, negativo, sugere que a concordância encontrada foi menor do que aquela esperada por 

acaso e, portanto, o valor não tem interpretação como intensidade de discordância. Aplicou-se 

um teste de hipótese, cuja intenção é testar na hipótese nula (kappa=0) que não há 

concordância, portanto, valor-p maior que 0,10 indica discordância entre os métodos. Se o 

valor-p for menor que 0,10, então houve concordância, e o valor do kappa é de fato diferente 

de zero. 
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Em relação à associação entre as características sociodemográficas e clínicas e a 

esperança, aplicou-se o teste não paramétrico Kruskal-Wallis, que avalia se existe diferença 

estatística significativa entre as médias das k categorias do grupo de um dado fenômeno em 

estudo, ou seja, para cada variável sociodemográfica ou clínica, foi verificado se houve 

diferença estatística significante entre as opções de resposta. Considerou-se o p-valor menor 

que 0,10, para evidenciar que existe diferença entre as médias comparadas. 

Para as variáveis quantitativas na análise da associação, aplicou-se o Coeficiente 

de Correlação de Pearson, cujo interesse é medir a correlação linear entre duas variáveis 

quantitativas. Considerando o p-valor menor que 0,10, para concluir que a correlação é 

significativamente diferente de zero. 

Para analisar o impacto da esperança no pós-operatório, utilizou-se a correlação 

entre a esperança no pré e pós-operatório, através de um gráfico de dispersão, e para medir a 

força dessa correlação, usou-se o coeficiente de Correlação Linear de Pearson.  

 

3.6 Aspectos éticos e legais 

 

Na realização do estudo, foram seguidos os princípios bioéticos previstos pela 

Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta as diretrizes e normas 

da pesquisa envolvendo seres humanos, referente ao destino do estudo e sigilo do mesmo 

(BRASIL, 2012). O projeto foi encaminhado à Plataforma Brasil e realizado mediante a 

aprovação do Comitê de Ética, conforme parecer nº 1.552.285.  

Após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, 

as pacientes que atenderam aos critérios de inclusão foram convidadas a participar do estudo, 

mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndices B 

e C), o qual foi lido para cada mulher e esclarecido qualquer dúvida que veio a surgir. O 

termo foi impresso em duas cópias: uma ficou com a participante e a outra com a 

pesquisadora. Foi assegurado o direito à mulher de decidir participar ou não da pesquisa ou de 

desistir em qualquer momento sem nenhum prejuízo, porém não houve casos de recusa ou 

desistência em participar da pesquisa, como também foram assegurados o anonimato e a 

confidencialidade dos dados, bem como a garantia de esclarecimento durante o processo da 

pesquisa.  
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4 RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos estão dispostos em tabelas e gráficos, e estão divididos de 

acordo com a caracterização sociodemográfica e clínica das mulheres participantes, os níveis 

de esperança e a comparação desses no pré e pós-operatório de mastectomia, fatores 

influenciadores nos níveis de esperança de vida e a associação entre a esperança e as 

características sociodemográficas e clínicas das mulheres diagnosticadas com câncer de mama 

submetidas à mastectomia. 

 

4.1 Caracterização sociodemográfica das mulheres diagnosticadas com câncer de mama 

submetidas à mastectomia 

 

Na Tabela 1, constam as características sociodemográficas das 113 mulheres 

diagnosticadas com câncer de mama submetidas à mastectomia, caracterizando-as quanto à 

faixa etária, procedência, filhos, estado civil, religião, escolaridade, com quem mora, 

profissão, situação atual e renda familiar. 

 

Tabela 1 – Caracterização sociodemográfica das mulheres diagnosticadas com câncer de 

mama submetidas à mastectomia 

Variáveis sociodemográficas n % 

Faixa etária (anos)   

< 35 anos 3 2,7 

35 – 39 anos 9 7,9 

40 – 49 anos 33 29,2 

50 – 59 anos 41 36,3 

60 – 69 anos 15 13,3 

      > 69 anos 12 10,6 

Procedência   

Capital 49 43,4 

Interior 63 55,8 

Outros 1 0,9 

Filhos   

Sim 90 79,6 

Não 23 20,4 

Estado civil   

Casada 49 43,4 

Solteira 30 26,5 

Continua... 
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Na Tabela 1, consta a distribuição das mulheres considerando as variáveis 

sociodemográficas. Em relação à faixa etária, obteve-se variação de 22 a 80 anos de idade, 

com média de 53,2 (±11,7) anos, constatando-se predominância da faixa etária de 50 anos a 

maiores de 69 anos (68 %), corroborando com o que se encontra na literatura, em que é 

relativamente raro antes dos 35 anos e acima desta idade, a incidência cresce 

progressivamente.  

Variáveis sociodemográfica n % 

Divorciada  9 8,0 

Viúva 12 10,6 

União consensual 13 11,5 

Religião   

Católica      78  69,0 

Evangélica      26  23,0 

Espírita       2   1,8 

Outras*       3   2,7 

Sem religião 4       3,5 

Escolaridade   

Analfabeta 3 2,7 

Fundamental completo ou incompleto  58 51,3 

Médio 40 35,4 

Superior 12 10,6 

Com quem mora   

Familiares 105 92,9 

Não familiares 4 3,5 

Sozinho 4 3,5 

Profissão   

Dona do lar 23 20,4 

Autônoma 11 9,7 

Agricultura 17 15,0 

Professora 9 8,0 

Outras  53 46,9 

Situação atual   

Atividade remunerada 27 23,9 

Aposentada/Pensionista 36 31,8 

Desempregada 3 2,7 

Licença médica 21 18,6 

Sem renda 26 23,0 

Renda familiar (em salário mínimo)   

≤ 1  43 38,1 

> 1 até 5  70 61,9 

Total 113 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

*Outras religiões: Adventista do Sétimo dia; Candomblé. 
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Evidenciou-se que pouco mais da metade (55,8%) das participantes era 

procedente do interior. Em relação à variável se possuía filhos, a maioria (79,6%) respondeu 

sim, com média de 2,5 (±2,2) filhos, evidenciando que mesmo a multiparidade sendo fator 

protetor para o câncer de mama, as mulheres sofreram influências de outros fatores que 

levaram ao desenvolvimento da neoplasia. No que se refere ao estado civil, predominaram-se 

as participantes casadas (43,4%), destacando-se a importância da sensibilização dos parceiros 

em ajudar no enfrentamento da doença e na realização do tratamento por parte dessas 

mulheres.  

Quanto à religião, a maioria (69,0%) das participantes era católica, sabe-se que o 

fator religião influencia bastante no aumento da esperança para o enfrentamento da doença 

desde o diagnóstico até a cura. No que se trata da escolaridade, grande parte das pacientes 

(51,3%) possuía apenas o ensino fundamental incompleto ou completo, o que pode interferir 

no conhecimento, que pode ser limitado por mulheres com baixa escolaridade e, 

consequentemente, interferir nos níveis de esperança. A maioria (92,9%) das participantes 

morava com familiares, com média de 2,7 (±1,6) pessoas, o que pode fortificar a esperança 

dessas mulheres por terem os familiares próximos para apoiar desde o diagnóstico até o 

tratamento e cura do câncer de mama. 

Em relação à profissão, pode-se citar dona do lar (20,4%) com o maior 

quantitativo. No que concerne à situação profissional atual, destacaram-se pacientes que 

desenvolviam atividade remunerada (23,9%), aposentadas (27,4%) e sem renda (23,0%).  

Constatando-se que porcentagem considerável tinha renda diminuída, visto que as que 

exerciam atividade remunerada estavam afastadas e outras já não possuíam renda, o que pode 

interferir diretamente na realização do tratamento, bem como nos aspectos emocionais dessas 

mulheres e influenciar na diminuição da esperança.  

Quanto à renda familiar, considerando-se como referência o salário mínimo de R$ 

880,00 no Brasil em 2016, houve predomínio de renda maior que um até cinco salários 

mínimos, em cerca de 61,9% das entrevistadas, evidenciando-se que mesmo com quantitativo 

significativo estar sem exercer atividade remunerada ou sem renda, possuíam renda familiar 

que permitiam aumentar os níveis de esperança quanto ao tratamento no que se refere aos 

aspectos financeiros. 

 

4.2 Caracterização clínica das mulheres diagnosticadas com câncer de mama 

submetidas à mastectomia 
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Na Tabela 2, constam as características clínicas das 113 mulheres diagnosticadas 

com câncer de mama submetidas à mastectomia, caracterizando-as quanto à localização 

anatômica da cirurgia, tipo de cirurgia, linfadenectomia seletiva e/ou axilar, tratamento 

anterior, mastectomia anterior, presença de metástase, amamentação, histórico familiar de 

câncer de mama, presença de dor, conhecimento sobre a doença e tratamento, o que 

proporciona mais esperança e diminuição desta.  

 

Tabela 2 – Caracterização clínica das mulheres diagnosticadas com câncer de mama 

submetidas à mastectomia (n=113 mulheres) 

 

Na Tabela 2, em relação à mama a qual foi submetida à mastectomia, evidenciou-

se que 54,0% das pacientes teve o procedimento cirúrgico realizado na mama direita. Como 

Variáveis clínicas   Sim Não 

 n % n % 

Localização anatômica     

Mama direita 61 54,0 52 46,0 

Mama esquerda 59 52,2 54 47,8 

Tipo de cirurgia     

Quadrantectomia 62 54,9 51 45,1 

Mastectomia 22 19,5 91 80,5 

Mastectomia radical 29 25,7 84 74,3 

Linfadenectomia     

Seletiva 62 54,9 51 45,1 

Axilar 43 38,1 70 61,9 

Tratamento anterior     

Nenhum  69 61,1 44 38,9 

Quimioterapia 43 97,7 1 2,3 

Radioterapia  12 27,3 32 72,7 

Hormonioterapia 10 22,7 34 77,3 

Mastectomia anterior 7 6,2 106 93,8 

Possui metástase 1 0,9 112 99,1 

Amamentou 80 70,8 33 29,2 

Histórico familiar de câncer de mama 42 37,2 71 62,8 

Sente dor 31 27,4 82 72,6 

Conhecimento sobre a patologia e 

tratamento 

46 40,7 67 59,3 

O que dá mais esperança     

Família 28 24,8 85 75,2 

Amigos 4 3,5 109 96,5 

Religião 71 62,8 42 37,2 

Outros 33 29,2 80 70,8 

Esperança diminuiu 53 46,9 60 53,1 
Fonte: Dados da pesquisa (2017)  

*Outros: Trabalho, Companheiro, Profissionais da saúde e Procedimento cirúrgico.  
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também 54,9% realizaram o procedimento cirúrgico de quadrantectomia, o que pode 

influenciar em níveis maiores de esperança, visto que somente é retirado um quadrante da 

mama. 

Quanto à realização de linfadenectomia, juntamente com a mastectomia, 

verificou-se que 54,9% das pacientes passaram por uma linfadenectomia seletiva. No que 

concerne à realização de tratamentos anteriores ao procedimento cirúrgico, das 44 pacientes 

que responderam positivo, 97,7% foram submetidas à quimioterapia antes de serem 

submetidas à mastectomia e somente 6,2% afirmaram mastectomia anterior, evidenciando-se 

a quimioterapia como escolha terapêutica para redução da neoplasia antes da abordagem 

cirúrgica.  

Em relação à presença de metástase, somente uma paciente afirmou sendo no 

pulmão, o que se pode relacionar aos níveis aumentados de esperança quando a neoplasia 

encontra-se somente em um órgão. Quanto à amamentação, grande parte das pacientes 

(70,8%) afirmou ter amamentado os filhos no período mínimo estabelecido pelo Ministério da 

Saúde, ou seja, a maioria possuía o fator protetor quanto à amamentação. Quando foi 

questionado em relação ao histórico familiar de câncer de mama, somente 37,2% afirmaram 

casos anteriores na família.  

Também foi avaliado o relato da dor pelas pacientes, em que 27,4% afirmaram 

possuir dor, porém no momento da entrevista não apresentavam, como também a 

caracterizaram como intermitente e que já sentiam há uns 10,0 (±8,3) meses, sendo, muitas 

vezes, o fator contribuinte para investigação da doença. A presença da dor pode influenciar 

nos níveis de esperança, visto que o aumento da dor pode ser relacionado pela mulher à 

gravidade da doença e, consequentemente, níveis diminuídos de esperança.  

Ao ser avaliado o conhecimento dessas mulheres, 59,3% não possuíam 

conhecimento satisfatório sobre a doença e o tratamento, o que pode interferir na forma como 

essas mulheres lidam com o diagnóstico e tratamento, influenciando negativamente nos níveis 

de esperança. Em relação à esperança, além da aplicação da escala, também foi interrogado o 

que trazia mais esperança para essas mulheres, em que 62,8% da amostra entrevistada 

responderam religião como fator que mais contribuía para o aumento da esperança e 46,9% 

relatou que a esperança havia diminuído em algum momento, a maioria citando essa 

diminuição no momento do diagnóstico. 

 

4.3 Caracterização das mulheres diagnosticadas com câncer de mama submetidas à 

mastectomia quanto às variáveis numéricas 



34 

 

 

Na Tabela 3, constam as características das 113 mulheres diagnosticadas com 

câncer de mama submetidas à mastectomia, caracterizando-as quanto ao tempo de 

diagnóstico, de tratamento, idade da menarca, da menopausa e quão esperançosa se sentia de 

zero a dez.  

 

Tabela 3 – Caracterização das mulheres diagnosticadas com câncer de mama submetidas à 

mastectomia quanto às variáveis numéricas 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
*Tempo de diagnóstico e tempo de tratamento está em meses. **Idade da menarca e Idade da menopausa está 

em anos. 
 

Em relação às variáveis abordadas na Tabela 3, obteve-se que a média do tempo 

de diagnóstico para realização do procedimento cirúrgico foi de 9,9 (±16,0) meses, em que 

grande parte das que demoraram foi por estarem realizando outras modalidades terapêuticas.  

Quanto ao tempo de tratamento, constatou-se média de 9,7 (±16,1) meses. 

No que se refere à idade da menarca, obteve-se média de 13,5 (±1,9) anos; e 

quanto à menopausa, evidenciou-se média de 48,8 (±4,0) anos, o que pode inferir que essas 

mulheres não tiveram menarca precoce e/ou menopausa tardia, constituindo-se fatores 

protetores para o câncer de mama, porém não influenciaram na proteção dessas mulheres para 

o desenvolvimento da neoplasia.  

Além da utilização da escala para quantificar os níveis de esperança de vida, 

também foi interrogado que em uma escala de zero a dez quanto elas dariam para o próprio 

nível de esperança, inferindo-se média de 9,4 (±1,3), constatando-se nível alto de esperança 

nessas mulheres quando solicitadas a quantificarem esse sentimento. 

 

4.4 Níveis de esperança de vida das mulheres diagnosticadas com câncer de mama 

submetidas à mastectomia nos períodos pré e pós-operatório 

 

Variáveis numéricas Média (± DP) 

Tempo de diagnóstico 9,9 (±16,0) 

9,7 (±16,1) 

13,5 (±1,9) 

48,8 (±4,0) 

9,4 (±1,3) 

Tempo de tratamento* 

Idade da menarca** 

Idade da menopausa 

Quão esperançosa 
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No Gráfico 1 e nas Tabelas 4 e 5, a seguir, têm-se as porcentagens das opções 

escolhidas nas afirmativas que compõem a escala e as médias e o desvio padrão dos valores 

obtidos para cada afirmativa, bem como a comparação dos níveis de esperança das mulheres 

no pré e pós-operatório de mastectomia.  

 

Gráfico 1 – Porcentagem das respostas nos períodos pré e pós-operatório referentes à Escala 

de Herth, acrescido do nível de Kappa 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

 

  Para as afirmativas, o p-valor foi menor que 0,001 e o valor do Kappa, que se encontra 

no gráfico, próximo a um (1). Portanto, pode-se concluir concordância entre as repostas, ou 

seja, é quase certo que as respostas dadas no pré-operatório foram similares às respostas no 

pós-operatório. A afirmativa 10 “Eu sei onde quero ir” foi a que obteve maior força de 

concordância (0,826), e a afirmativa 8 “Eu me sinto muito forte” que obteve o menor nível 

(0,281).   

 

Tabela 4 – Porcentagens das respostas sobre a esperança nos períodos pré e pós-operatório, 

conforme a Escala de Herth 

 

Afirmativas Pré Pós 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Eu estou otimista quanto à vida. - 4,4 53,1 42,5 - 1,8 46,0 52,2 

 

 
Continua... 
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Afirmativas Pré Pós 

1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Eu tenho planos a curto e longo 

prazos. 

9,7 11,5 44,2 34,5 7,1 12,4 38,9 41,6 

3. Eu me sinto muito sozinho(a). 7,1 15,9 16,8 60,2 6,2 16,8 15,9 61,1 

4. Eu consigo ver possibilidades em 

meio às dificuldades. 

1,8 3,5 55,8 38,9 1,8 1,8 38,9 57,5 

5. Eu tenho uma fé que me conforta. 0,9 - 8,8 90,3 - - 7,1 92,9 

6. Eu tenho medo do meu futuro. 12,4 19,5 33,6 34,5 8,8 20,4 38,1 32,7 

7. Eu posso lembrar de tempos felizes 

e prazerosos. 

8,0 8,0 30,1 54,0 5,3 7,1 31 56,6 

8. Eu me sinto muito forte. 3,5 8,8 48,7 38,9 2,7 3,5 29,2 64,6 

9. Eu me sinto capaz de dar e receber 

afeto/amor 

- 0,9 25,7 72,6 - 1,8 26,5 71,7 

10. Eu sei onde quero ir. - 2,7 58,4 38,9 - 0,9 54,0 45,1 

11. Eu acredito no valor de cada dia. - 0,9 43,4 55,8 - 0,9 34,5 64,6 

12. Eu sinto que minha vida tem 

valor e utilidade. 

- 0,9 40,7 58,4 - 0,9 20,4 78,8 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Tabela 5 – Média e desvio padrão das respostas em cada afirmativa nos períodos pré e pós-

operatório, conforme a Escala de Herth   

 

Afirmativas Pré Pós 

Média DP Média DP 

1. Eu estou otimista quanto à vida. 3.4 ±0.6 3.5 ±0.5 

2. Eu tenho planos a curto e longo prazos. 3.0 ±0.9 3.2 ±0.9 

3. Eu me sinto muito sozinho(a). 3.3 ±1.0 3.3 ±1.0 

4. Eu consigo ver possibilidades em meio às 

dificuldades. 

3.3 ±0.6 3.5 ±0.6 

5. Eu tenho uma fé que me conforta. 3.9 ±0.4 3.9 ±0.3 

6. Eu tenho medo do meu futuro. 2.9 ±1.0 2.9 ±0.9 

7. Eu posso lembrar de tempos felizes e 

prazerosos.  

3.3 ±0.9 3.4 ±0.8 

8. Eu me sinto muito forte. 3.2 ±0.8 3.6 ±0.7 

9. Eu me sinto capaz de dar e receber 

afeto/amor. 

3.7 ±0.5 3.7 ±0.5 

10. Eu sei onde quero ir. 3.4 ±0.5 3.4 ±0.5 

11. Eu acredito no valor de cada dia. 3.5 ±0.5 3.6 ±0.5 

12. Eu sinto que minha vida tem valor e 

utilidade.  

3.6 ±0.5 3.8 ±0.4 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 



37 

 

Com relação aos valores dos níveis de esperança, constata-se que nos itens 1 (Eu 

estou otimista quanto à vida); 2 (Eu tenho planos a curto e longo prazos); 4 (Eu consigo ver 

possibilidades em meio às dificuldades); e 8 (Eu me sinto muito forte), inicialmente, as 

mulheres concordaram com as afirmativas no período pré-operatório e quando foi interrogada 

no período pós-operatório, as mesmas concordaram completamente, evidenciando-se o 

aumento dos níveis de esperança nessas afirmativas após o procedimento cirúrgico. 

Quanto aos itens 3 (Eu me sinto muito sozinha) e 6 (Eu tenho medo do meu 

futuro), lembrando que esses itens possuem escores invertidos, quanto ao primeiro, constatou-

se que a maioria pontuou 4, com média de 3,3 (±1,0) pontos, ou seja, discordaram 

completamente quanto ao sentimento de se sentirem sozinha, tanto no pré como no pós-

operatório. Em relação ao segundo, evidenciou-se queda no nível de esperança, uma vez que 

no pré-operatório a maioria pontuou 4, ao responder em discordar completamente, porém no 

pós, a maioria respondeu discordar, pontuando 3, o que pode evidenciar discreta insegurança 

ao que possa acontecer no futuro, além de ser a afirmativa que obteve menores níveis de 

pontuação, com média de 2,9 (±1,0) no pré-operatório e 2,9 (±0,9) no pós-operatório. 

Nos itens 5 (Eu tenho uma fé que me conforta); 7 (Eu posso me lembrar de 

tempos felizes e prazerosos); 9 (Eu me sinto capaz de dar e receber afeto/amor); 11 (Eu 

acredito no valor de cada dia); e 12 (Eu sinto que minha vida tem valor e utilidade), a maioria 

das mulheres pontuaram 4, ou seja, concordaram completamente com a afirmativa, tanto no 

pré como no pós-operatório, observando-se o nível mais alto de esperança nesses itens no pré 

e que se mantiveram no pós-operatório. 

Por fim, o item 10 (Eu sei onde quero ir), em que as mulheres mantiveram a 

mesma pontuação 3, tanto no pré como no pós-operatório, com média de 3,4 (±0,5) pontos, ou 

seja, não houve aumento ou redução no nível de esperança em relação a essa afirmativa.  

Sabendo-se que a pontuação da escala varia de 12 a 48 pontos, constatou-se valor 

máximo de 48 pontos tanto no pré como no pós-operatório e valor mínimo de 29 pontos no 

pré e no pós-operatório, com média global de 40,6 (±0,4) pontos no pré-operatório e 41,9 

(±0,4) pontos no pós-operatório, evidenciando-se, assim, o aumento de esperança após 

realização do procedimento cirúrgico. Contudo, mesmo antes da cirurgia, as mulheres já 

apresentavam níveis altos de esperança de vida.  

 

4.5 Análise comparativa das médias dos níveis de esperança no pré e pós-operatório com 

relação às variáveis sociodemográficas e clínicas  
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Nesta seção, compara-se a pontuação da esperança obtida no pré e pós-operatório 

com relação às variáveis sociodemográficas e clínicas. Inicia-se a comparação mostrando o 

escore médio da esperança pré e pós, em cada variável sociodemográfica e clínica contida na 

pesquisa, a seguir, encontra-se o p-valor obtido na comparação.  

Na Tabela 6, encontra-se a pontuação média da esperança obtida no pré e pós-

operatório com relação às variáveis sociodemográficas.  

 

Tabela 6 – Análise dos níveis de esperança pré e pós-operatório com relação às variáveis 

sociodemográficas 

Variáveis sociodemográficas Pré Pós 

Média (±DP) Média (±DP) 

Média Global 40,6 (±0,4) 41,9 (±0,4) 

Faixa etária (anos)   

< 35  42,0 (±3) 42,7 (±2,7) 

35 – 39 anos 40,2 (± 1,6) 41,7 (±1,3) 

40 – 49 anos 40,7 (±0,6) 42,2 (±0,5) 

50 – 59 anos 40,7 (±0,7) 42,2 (±0,7) 

60 – 69 anos 40,2 (±0,9) 40,5 (±1,3) 

> 69 anos 40,1 (±1,0) 41,5 (±0,9) 

P-valor 0,972 0,794 

Procedência   

Capital 40,1 (±0,6) 41,4 (±0,6) 

Interior 40,9 (±0,5) 42,2 (±0,5) 

Outros   

P-valor 0,732 0,418 

Filhos   

Sim 40,6 (±0,4) 41,9 (±0,4) 

Não 40,2 (±0,6) 42,0 (±0,5) 

P-valor 0,581 0,662 

Estado civil   

Casada 40,9 (±0,6) 42,0 (±0,6) 

Solteira 40,2 (±0,7) 42,1 (±0,6) 

Divorciada 39,9 (±1,1) 41,3 (±1,0) 

Viúva 40,7 (±1,2) 41,2 (±1,4) 

União Consensual 40,4 (±1,1) 41,8 (±1,0) 

P-valor 0,817 0,866 

Religião   

Católica 40,5 (±0,4) 41,7 (±0,5) 

Evangélica 41,4 (±0,7) 43,0 (±0,6) 

 

Continua... 
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Variáveis sociodemográficas Pré Pós 

Média (±DP) Média (±DP) 

Média Global 40,6 (±0,4) 41,9 (±0,4) 

Espírita 41,0 (±2,0) 41,5 (±1,5) 

Sem religião 35,0 (±0,4) 37,3 (±0,9) 

Outras 42,0 (±2,6) 44,0 (±1,7) 

P-valor 0,075 0,076 

Escolaridade   

Analfabeta 38,3 (±2,2) 40,3 (±2,2) 

Fundamental incompleto e/ou completo 39,9 (±0,5) 41,4 (±0,6) 

Médio 41,6 (±0,6) 42,6 (±0,5) 

Superior 41,1 (±1,3) 42,5 (±1,3) 

P-valor 0,173 0,367 

Com quem mora   

Familiares 40,5 (±0,4) 41,9 (±0,4) 

Não familiares 41,5 (±0,6) 44,0 (±0,4) 

Sozinho 40,0 (±1,7) 39,0 (±3,5) 

P-valor 0,822 0,344 

Profissão   

Dona do lar 40,3 (±0,9) 41,8 (±0,9) 

Autônoma 38,9 (±1,3) 41,3 (±1,3) 

Agricultora 40,9 (±0,6) 42,5 (±0,6) 

Professora 40,8 (±1,4) 42,8 (±1,2) 

Outras 40,9 (±0,6) 41,7 (±0,6) 

P-valor 0,669 0,829 

Solteira 40,2 (±0,7) 42,1 (±0,6) 

Divorciada 39,9 (±1,1) 41,3 (±1,0) 

Viúva 40,7 (±1,2) 41,2 (±1,4) 

União Consensual 40,4 (±1,1) 41,8 (±1,0) 

P-valor 0,817 0,866 

Situação atual   

Atividade remunerada 40,9 (±0,7) 42,7 (±0,6) 

Aposentada 40,3 (±0,6) 41,7 (±0,6) 

Pensionista 42,6 (±1,9) 41,6 (±3,3) 

Desempregada 40,0 (±3,8) 40,7 (±3,3) 

Licença médica 40,6 (±1,1) 41,8 (±0,9) 

Sem renda 40,2 (±0,7) 41,5 (±0,8) 

P-valor 0,839 0,907 

Renda familiar (salário mínimo)   

≤ 1  40,6 (±0,6) 42,1 (±0,6) 

> 1 até 5  40,5 (±0,5) 41,7 (±0,5) 

P-valor 0,880 0,870 

Fonte: Dados da pesquisa (2017)   
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Ao comparar a variável faixa etária, percebeu-se que o p-valor no pré foi 0,480, 

ou seja, maior que 0,10. Isso indica que a esperança média entre mulheres com menos e mais 

de 60 anos é a mesma, como se pode observar logo abaixo, ou seja, não existe efeito da 

variável faixa etária no nível de esperança pré-operatório. Como se aceita a hipótese de que há 

igualdade entre as médias, então se considera a média global do pré no valor de 40,6.  A 

mesma interpretação foi procedida no pós-operatório, cujo p-valor foi 0,150, maior que 0,10. 

Logo, a faixa etária não interfere na esperança tanto no pré e pós-operatório. 

Em relação à variável procedência, obteve-se p-valor de 0,732 no pré e 0,418 no 

pós-operatório, ou seja, se a paciente vinha da capital, interior ou outros estados, não 

influenciou nos níveis de esperança no pré e pós-operatório. O mesmo ocorreu com a variável 

referente à mulher ter filhos ou não, em que foi encontrado p-valor de 0,581 e 0,662, ou seja, 

essa variável também não possui associação significativa com os níveis de esperança. 

Quanto ao estado civil, constatou-se p-valor de 0,817 e 0,866, evidenciando-se 

que os níveis de esperança não sofreram influências significativas se as mulheres eram 

casadas, solteiras, divorciadas, viúvas ou em união consensual. No que concerne à 

escolaridade, os níveis de esperança também não sofreram efeito significativo se as mulheres 

eram analfabetas, possuíam ensino fundamental, médio ou superior, visto que o p-valor foram 

0,173 e 0,367 no pré e pós, respectivamente.  

Em relação à variável com quem mora, foram encontrados p-valor de 0,822 e 

0,344, indicando que também não houve associação significativa com a esperança. Quanto à 

profissão, situação atual e renda familiar também não interferiram nos níveis de esperança no 

pré e pós-operatório.   

Foi verificada associação significativa apenas entre a religião e a esperança, em 

que tanto no pré como no pós-operatório houve diferenças nas médias das categorias dessa 

variável, com p-valor de 0,075 e 0,076, respectivamente. Logo, pode-se afirmar que a variável 

religião influenciou nos níveis de esperança do pré e pós-operatório e, que outras religiões 

(Adventista do Sétimo dia; Candomblé) obtiveram os maiores níveis de esperança tanto no 

pré quanto no pós-operatório quando comparadas as demais.  

Nas Tabelas 7 e 8, constata-se a pontuação média da esperança obtida no pré e 

pós-operatório de mastectomia com relação às variáveis clínicas e às variáveis relacionadas ao 

que dá mais esperança na paciente.  
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Tabela 7 – Análise dos níveis de esperança nos períodos pré e pós-operatório com relação às 

variáveis clínicas e variáveis relacionadas ao que oferece mais esperança na paciente  

Variáveis Pré Pós 

 Sim Não P-

valor 

Sim Não P-

valor 

Linfadenectomia 

seletiva 

40,7 (±0,5) 40,4 (±0,6) 0,978 41,8 (±0,5) 42,0 (±0,5) 0,606 

Linfadenectomia 

axilar 

40,4 (±0,6) 40,6 (±0,5) 0,903 41,9 (±0,6) 41,9 (±0,5) 0,875 

Nenhum tratamento 

anterior 

40,2 (±0,5) 41,0 (±0,6) 0,174 41,5 (±0,5) 42,5 (±0,6) 0,102 

Mastectomia anterior 40,1 (±1,5) 40,6 (±0,4) 0,721 42,4 (±1,3) 41,8 (±0,4) 0,856 

Possui metástase 35,0 40,6 (±0,4) - 33,0 42,0 (±0,4) - 

Amamentou 40,6 (±0,5) 40,5 (±0,6) 0,740 41,8 (±0,5) 42,1 (±0,5) 0,761 

Histórico familiar de 

câncer de mama 

40,4 (±0,6) 40,7 (±0,5) 0,632 41,9 (±0,6) 41,9 (±0,5) 0,719 

Sente dor 39,5 (±0,7) 41,0 (±0,4) 0,035 41,1 (±0,7) 42,2 (±0,4) 0,088 

Conhecimento sobre a 

patologia e tratamento 

41,4 (±0,5) 40,0 (±0,5) 0,071 42,7 (±0,5) 41,3 (±0,5) 0,079 

Esperança-Família 40,0 (±0,7) 40,8 (±0,4) 0,309 40,8 (±0,8) 42,2 (±0,4) 0,099 

Esperança-Amigos 41,5 (±2,7) 40,5 (±0,4) 0,712 41,5 (±3,0) 41,9 (±0,4) 0,997 

Esperança-Religião 41,3 (±0,4) 39,3 (±0,6) 0,019 42,5 (±0,4) 40,8 (±0,7) 0,042 

Esperança-Outros 40,0 (±0,7) 40,8 (±0,4) 0,407 41,6 (±0,6) 42,0 (±0,5) 0,538 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Tabela 8 – Análise dos níveis de esperança nos períodos pré e pós-operatório com relação às 

variáveis clínicas localização anatômica e tipo de cirurgia  

Variáveis clínicas Pré Pós 

Média (±DP) Média (±DP) 

Média global 40,6 (±0,4) 41,9 (±0,4) 

Localização Anatômica   

Duas mamas 38,7 (±0,9) 40,4 (±1,5) 

Mama direita 40,0 (±0,6) 41,2 (±0,5) 

Mama esquerda 41,3 (±0,5) 42,8 (±0,5) 

P-valor 0,062 0,041 

Tipo de cirurgia   

Quadrantectomia 40,8 (0,5) 42,0 (0,5) 

Mastectomia 39,3 (0,9) 40,7 (1,0) 

Mastectomia radical 41,0 (0,7) 42,6 (0,6) 

P-valor 0,208 0,266 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Com relação à Tabela 7, os resultados significativos no pré-operatório foram: 

Sente dor, com p-valor 0,035; Conhecimento, com p-valor 0,071; e Esperança-Religião, com 

p-valor 0,019. Ou seja, a presença da dor influenciou em níveis menores de esperança, ter 

conhecimento sobre a doença e a esperança encontrada na religião resultou em níveis maiores 

de esperança.  

Com relação ao pós-operatório, teve-se como resultado significativo: Sente dor, 

com p-valor 0,088; Conhecimento, com p-valor 0,079; Esperança-Família, com p-valor 0,099; 

e Esperança-Religião, com p-valor 0,042. Observam-se resultados semelhantes com o período 

pré-operatório, com ressalva em relação à família como fator para diminuir a esperança no 

pós-operatório. Salienta-se que a variável Esperança Diminuiu foi removida da análise devido 

à questão da ambiguidade.  

No que concerne às variáveis da Tabela 8, obteve-se efeito da localização 

anatômica da cirurgia, encontrando-se p-valor de 0,062 e 0,041, indicando que os níveis de 

esperança sofreram influências de acordo com a mama em que foi realizada a cirurgia, 

evidenciando-se que as mulheres que tiveram as duas mamas operadas apresentaram níveis de 

esperança inferiores tanto no pré como no pós-operatório.   

Na Tabela 9, aplicou-se o Coeficiente de Correlação de Pearson, cujo interesse é 

mediar a correlação linear entre duas variáveis quantitativas. Juntamente com o valor da 

associação, foi testada correlação, se o p-valor for menor que 0,10, então pode-se concluir que 

a correlação é significativamente diferente de zero.  

 

Tabela 9 – Correlação entre variável numérica e o nível de esperança no pré e pós-operatório  

Variáveis Pré Pós 

Idade Correlação -0,027 -0,048 

P-valor 0,775 0,615 

Número de filhos Correlação 0,004 0,009 

P-valor 0,966 0,924 

Número de pessoas com quem mora Correlação -0,074 -0,110 

P-valor 0,436 0,248 

Tempo diagnóstico Correlação -0,034 0,000 

P-valor 0,721 0,999 

Tempo tratamento Correlação -0,014 0,019 

P-valor 0,882 0,841 

Idade menarca Correlação 0,019 0,058 

P-valor 0,841 0,542 

Correlação 0,160 0,106 

 

Continua... 
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Variáveis Pré Pós 

 P-valor 0,271 0,468 

Correlação -0,306 -0,342 

P-valor 0,094 0,060 

Correlação -0,101 -0,138 

P-valor 0,590 0,460 

Quão esperançosa Correlação 0,275 0,234 

P-valor 0,003 0,012 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Como resultado, encontrou-se somente a variável Quão esperançosa apresentando 

correlação linear, ou seja, quanto mais a mulher se sentia esperançosa, maior foi o nível de 

esperança na escala. As demais variáveis não apresentaram correlação linear com o escore da 

esperança.  

 

4.6 Análise do impacto da esperança do pré-operatório na esperança do pós-operatório 

 

No Gráfico 2, contempla-se a correlação entre a esperança no pré e pós-operatório 

e o coeficiente de Correlação Linear de Pearson para medir a força dessa correlação. 

 

Gráfico 2 - Dispersão entre o escore de esperança nos períodos pré e pós-operatório 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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A figura mostra a correlação existente entre os escores da esperança, constatando-

se tendência linear positiva, ou seja, quanto maior (menor) o valor da esperança no pré-

operatório, maior (menor) será no pós. O valor encontrado para o coeficiente de Correlação 

Linear de Pearson foi de 0,869, valor considerado forte pela literatura. Ou seja, a conexão 

desses escores, pré e pós, é rígida, assim por meio de um dos indicadores, pré ou pós, 

consegue-se prever o valor do outro. Encontrou-se que é possível prever o escore no pós-

operatório, usando somente o escore do pré, em quase 76% dos dados.  

O restante dos 24% do escore do pós-operatório pode ser influenciado por outros 

fatores e, em maioria, 76%, o escore da esperança do pós-operatório é possível ser explicado 

usando apenas o escore de esperança do pré-operatório.  

Dessa forma, conclui-se que o principal fator que explica a esperança do pós-

operatório é através da própria esperança no pré-operatório.  
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5 DISCUSSÃO 

  

Na experiência clínica com pacientes oncológicos, especificamente mulheres com 

câncer de mama, tem-se constatado que o enfrentamento desde o diagnóstico até a alta após o 

tratamento é mais adequado quando as pacientes possuem esperança, é esse sentimento que 

impulsiona o indivíduo a acreditar na recuperação da saúde e enfrentar os obstáculos advindos 

do processo de adoecer e do tratamento, muitas vezes limitante, que o câncer exige 

(SARTORE, 2007; WESTERN, 2007; AALEH; BROCKOPP, 2001; ZANG et al., 2010; 

RAWDIN; EVANS; RABOW, 2013) .  

Este estudo longitudinal investigou a esperança, a associação com as 

características sociodemográficas e clínicas e os fatores influenciadores em 113 mulheres, 

diagnosticadas com câncer de mama e submetidas à mastectomia, nos períodos pré e pós-

operatório, apresentando resultados relevantes para a literatura nacional e internacional 

referente ao tema.  

Ressalta-se como limitação do estudo o tempo de acompanhamento das mulheres, 

uma vez que foi aplicada a Escala no período de um mês após a mastectomia e que todas as 

mulheres entrevistadas realizaram a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, não 

foram coletados dados das mulheres que realizaram o procedimento cirúrgico por plano de 

saúde ou particular na referida instituição no período do estudo.   

Em relação às variáveis sociodemográficas, a média de idade das mulheres neste 

estudo foi de 53 anos, compatível com as de outros estudos e com a epidemiologia da doença 

que segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama é raro em 

mulheres menores de 35 anos, sendo por esse motivo recomendado o rastreamento pelo 

exame clínico para as acima de 40 anos e pela mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos 

de idade (INSTITUO NACIONAL DO CÂNCER, 2016).   

Sabe-se que é essencial a manutenção e vigilância dos programas de prevenção do 

câncer de mama. Campanhas públicas vinculadas por meio das mídias são efetivas estratégias 

para sensibilizar a população quanto à prevenção dessa doença, bem como é necessário que as 

autoridades de saúde estejam atentas quanto à importância de serviços diagnósticos de 

qualidade, para que o rastreamento e a detecção do câncer de mama sejam precocemente 

realizados (BALSANELI, 2012).  

Estudo realizado com mulheres com câncer de mama sob tratamento 

quimioterápico revelou intervalo de tempo com mediana de oito meses entre a percepção dos 

sintomas e o início do tratamento, tempo considerado alto, tendo em vista a necessidade de 
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que o tratamento se inicie o mais precocemente possível, corroborando com o encontrado no 

presente estudo, em que se obteve média de 9,9 meses entre o diagnóstico e a realização da 

mastectomia. Porém, parcela significativa apresentou esse intervalo de tempo, considerando a 

necessidade em realizar outra modalidade terapêutica antes de ser submetida ao procedimento 

cirúrgico (BALSANELI, 2012). 

Destaca-se que a maioria das pacientes estava em estádio precoce, pois realizou 

quadrantectomia e linfadenectomia seletiva. Preconiza-se esse tipo de cirurgia conservadora 

com avaliação do status axilar pela técnica do linfonodo sentinela como padrão para pacientes 

em estádios precoces do câncer de mama, o que contribuiu para que essas mulheres tivessem 

níveis altos de esperança, visto que a localização anatômica apresentou associação com os 

níveis de esperança, ou seja, as mulheres que possuíam uma mama operada apresentaram 

níveis maiores do que aquelas que tiveram as duas mamas submetidas ao procedimento 

cirúrgico (BUZAID; MALU; LIMA, 2010).  

Quanto aos níveis de esperança, evidenciaram-se níveis altos quando comparados 

a outros estudos nacionais e internacionais, como pesquisa nacional realizada com pacientes 

oncológicos em tratamento quimioterápico, em que se obtiveram níveis de esperança com 

mediana de 36 e 37 pontos, respectivamente, no primeiro e segundo momento, valores 

próximos a de estudos realizados em âmbito internacional, como na Itália, em que pacientes 

em tratamento antineoplásico apresentaram escore mediano de 36,8 pontos na mesma escala; 

e, na Polônia, em que se constataram níveis de 37,5 de esperança em indivíduos com câncer, 

diferindo dos encontrados no presente estudo (WAKIUCHI et al., 2015; RIPAMONTI et al., 

2012; WNUK; MARCINKOWSKI; FOBAIR, 2012). 

Semelhante ao encontrado neste estudo, níveis altos de esperança foram também 

encontrados em pesquisa com mulheres com câncer de mama submetidas à quimioterapia, em 

que se obteve mediana de 43 no início do tratamento e 45 no final; e, em outro trabalho de 

validação do Herth Hope Index para a língua portuguesa, em que foi encontrado o escore 

médio de esperança nos pacientes oncológicos de 41,57 (BALSANELI, 2012; SARTORE; 

GROSSI, 2008).  

Seguindo esse caminho, estudo qualitativo realizado com pacientes com câncer 

sobre o sentimento de esperança, constatou nos discursos que esse sentimento se renova, que 

os pacientes se desprenderam das amarras impostas pelo câncer e compreenderam que ainda 

restavam esperanças para suas vidas, ou seja, após a tormenta do diagnóstico, o ser humano 

começa a visualizar outras possibilidades, a partir de uma nova abertura para o mundo, e 

inicia uma trajetória em busca do tratamento, o que se pode relacionar aos níveis elevados 
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encontrados nesse estudo, pois as mulheres encontravam-se em tratamento e, possivelmente, 

vislumbrando novas possibilidades para melhora do quadro clínico após o procedimento 

cirúrgico e, consequentemente, a cura do câncer (SALES et al., 2014).  

Portanto, são essenciais intervenções que mantenham ou aumentem esses níveis 

de esperança já elevados, visto que a esperança é o recurso mais valioso que os pacientes 

podem confiar para melhora da imunidade e qualquer dano físico ou mental, como também é 

um símbolo de saúde mental e a capacidade de acreditar em um sentimento positivo no futuro 

(MICKLEY; SOEKEN; BELCHER, 1992; HEIDARI; GHODUSI, 2015).  

Em relação aos itens que compõem a escala, a afirmativa com menor porcentagem 

nas pontuações 3 e 4 foi “Eu tenho medo do meu futuro”, ou seja, relacionada ao medo das 

mulheres diante do que pudesse ocorrer no futuro em decorrência da doença. Este resultado 

destaca a necessidade de se considerar que para a melhora dos níveis de esperança nesse 

aspecto e consequente perspectiva de futuro saudável, é necessário que os profissionais de 

saúde atentem-se para esse sentimento de insegurança quanto ao futuro, muitas vezes, 

influenciados pela desinformação em relação à doença, o que foi constatado neste estudo, e 

desenvolvam planos de assistência que visem melhorar o conhecimento quanto ao quadro 

clínico e, assim, amenize esse sentimento de insegurança quanto ao futuro. 

Outro estudo, que teve o objetivo de descrever a esperança em pacientes 

oncológicos hospitalizados com dor e determinar as variáveis relacionadas à esperança, 

constatou que essas pacientes tiveram esperança mais alta que a população da Noruega, 

porém apresentaram escores mais baixos na afirmativa “Eu tenho medo do meu futuro”, o 

mesmo encontrado no presente estudo, o que pode estar relacionado à incerteza desses 

pacientes diante do futuro devido ao diagnóstico e tratamento do câncer (UTNE et al., 2008). 

Em relação aos itens melhor pontuados da escala, tanto no pré como no pós-

operatório, teve-se a afirmativa “Eu me sinto muito sozinha”, que possui escores invertidos, 

ou seja, as pacientes não se sentiam sozinhas, “Eu tenho uma fé que me conforta” e “Eu me 

sinto capaz de dar e receber afeto/amor”, destacando a importância das redes de apoio, que 

podem advir da família, das amizades ou da religião, para o enfrentamento do câncer, 

tornando as pacientes capazes em crer no valor próprio, independente das limitações que a 

doença possa impor, além de compartilhar sentimentos de afeto e amor com os outros 

(WAKIUCHI et al., 2015).  

Nesse sentido, a esperança se constitui como sentimento importante no processo 

de confronto com a doença e bem-estar individual, sendo crucial na manutenção dos 

sentimentos de capacidade e afeto para com aqueles que lhes cercam. Para essas mulheres, o 
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alcance de níveis de esperança desejáveis se encontra com o desejo de manter vínculos de 

carinho e afeto com o outro (JAFARI et al., 2010; WAKIUCHI et al., 2015).  

Outro aspecto que merece destaque é a religião, visto que foram constatadas 

pontuações elevadas nessa afirmativa, bem como a variável se apresentou capaz de influenciar 

positivamente nos níveis de esperança. A esperança em mulheres com câncer de mama tem 

sido associada à religiosidade como um caminho para o enfrentamento, assim, especial 

atenção deveria ser dada à esperança quando se trabalha com a religiosidade e vice-versa. Em 

outro estudo, constatou-se que a experiência da esperança na religiosidade pessoal é essencial 

para o enfrentamento do câncer (BALSANELI, 2012; HASSON-OHAYON, et al., 2009). 

Em pesquisa qualitativa, a fé foi visualizada como um caminho para a esperança, 

visto que nos discursos, as pacientes traziam a crença de que alguém estava olhando por elas, 

o que caracteriza a esperança como uma possibilidade de cada um, como também foi 

apreendido que a fé pode ser fundamental na busca de significado, propósito e transcendência 

a pessoas que, ao se depararem com o fim da vida, sentem-se tocadas no âmago de sua 

existência por algo superior ao que vivenciam, algo que as façam vislumbrar a possibilidade 

de superar a própria angústia existencial e descobrir sentimentos renovadores (SALES et al., 

2014; ASGEIRSDOTTIR et al., 2013). 

Nesse estudo, também se ressalta a intensidade da dor, como variável que 

influenciou nos níveis de esperança, pois os resultados mostraram que as mulheres com 

menor grau de dor ou ausência dessa possuíam níveis maiores de esperança, resultado 

semelhante ao encontrado em estudo realizado com pacientes oncológicos em quimioterapia e 

com pacientes acometidos por câncer de pulmão, utilizando outra escala. Entretanto, em um 

estudo realizado no Canadá com pacientes com câncer recém-diagnosticados, os autores 

afirmam que os achados na literatura não podem assegurar com clareza a relação da dor com a 

manutenção da esperança, sendo necessárias outras pesquisas nesse sentido (BERENDES et 

al., 2010; WAKIUCHI et al., 2015; DUGGLEBY et al., 2013). 

Em estudo que analisou os fatores preditores da esperança, encontrou-se a dor 

como o único fator preditor para a esperança, em que a presença dessa tem a chance de 

diminuir a esperança em 2,199 vezes mais do que em pacientes que não apresentam dor e que 

os pacientes que referiram dor no início do tratamento tiveram o escore diminuído ao final 

desse (BALSANELI, 2016).  

Pode-se considerar que neste estudo a correlação da dor com a esperança se deva 

à vivência deste sintoma como importante fator de gravidade da doença, sofrimento e 

incapacidades, levando-as à perda de energia para executar tarefas simples e acarretando 
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prejuízos, até mesmo no âmbito espiritual, social e emocional, que passam a ser 

negligenciados frente ao sofrimento físico.  Assim, a ausência da dor desperta o sentimento de 

mais esperança, o que foi constatado neste estudo, visto que pequena porcentagem de 

mulheres tinha relatos de dor e a maior parte da amostra possuía níveis elevados de esperança 

(HASSON-OHAYON et al., 2010; SILVA; ALBUQUERQUE; LEITE, 2010). 

Dentre as inquietações que permeiam o início do tratamento, a dor física e o medo 

da morte são frequentes, o que provavelmente causará desesperança em mulheres 

diagnosticadas com câncer de mama, assim deve-se cuidar da dor, em totalidade, no início do 

tratamento, o que fará com que esse seja mais tolerado, mais acessível e com mais esperança, 

o que foi corroborado com a realização deste estudo, que com a ausência da dor, variável 

clínica associada à esperança, as mulheres apresentaram níveis mais elevados de esperança 

em detrimento daquelas que apresentaram dor física (BALSANELI, 2012).  

A investigação quanto ao conhecimento dessas mulheres a respeito do diagnóstico 

constatou que a maioria era consciente dele, porém tinha pouco conhecimento quanto à 

doença e ao tratamento, o que também foi encontrado em pesquisa realizada com mulheres 

com câncer de mama submetidas à quimioterapia, em que se evidenciou que o diagnóstico 

deixou de ser omitido, o que pode estar relacionado aos avanços no tratamento e ao destaque 

na prevenção e cura da doença, além de que o diagnóstico precoce corrobora com resultados 

positivos de cura, favorecendo níveis mais altos de esperança nas mulheres (BALSANELLI, 

2012).  

Entretanto, apesar do conhecimento em relação ao diagnóstico, foi constatada 

porcentagem significativa de baixo conhecimento em relação à doença e tratamento, 

interferindo diretamente nos níveis de esperança, visto que houve associação estatística 

significativa entre a variável conhecimento e os níveis de esperança, resultando em 

diminuição desses no pós-operatório, quando o nível de conhecimento diminuía.  

O conhecimento pode desempenhar papel importante para promover a esperança 

e, consequentemente, proporcionar o sentimento de segurança nos pacientes oncológicos, 

visto que quando esses possuem conhecimento, podem olhar para o futuro com esperança e 

segurança. Sobretudo, a desinformação é fonte de incertezas, estresse, insatisfação e lacuna 

entre a expectativa e a realidade (KAVRADIM; ÖZER; BOZCUK, 2013; BENZEIN et al., 

2001; MATTIOLI et al., 2008).  

Outro fator que merece destaque é o apoio da família e dos amigos, essencial no 

diagnóstico, e na recuperação psicológica após a mastectomia, tendo em vista as dificuldades 

de enfrentamento diante do câncer e as consequências do tratamento. O relacionamento 
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marital é considerado essencial para reestruturação da mulher, pois devido à cirurgia, a 

mulher tem a autoimagem alterada, afetando autoconfiança e autoestima e, consequentemente, 

os níveis de esperança (SOUSA; SANT ANA; COSTA, 2014; HUNGER et al., 2009; SILVA 

et al., 2010; HOFFMAN; MULLER; RUBIN, 2006).  

Destaca-se que o impacto que a doença causa na família não se resume somente à 

reorganização necessária para atender às necessidades cotidianas e de cuidado à saúde da 

mulher, afeta também os relacionamentos. Em estudo realizado com mulheres 

mastectomizadas, constatou-se disposição para processos familiares melhorados, porém 

também houve processos familiares interrompidos, com relatos de algumas pacientes de 

distanciamento de familiares e piora do relacionamento após a descoberta da doença, devido a 

estresses emocionais e falta de diálogo.  A mulher doente enxerga a família como necessitada 

de seus cuidados, mas, nesse momento, ela não cuida, pois precisa cuidar de si, o que leva a 

um abalo na estrutura familiar. No presente estudo, a variável “esperança vir da família” 

associou-se negativamente aos níveis de esperança (SOUSA; SANT ANA; COSTA, 2014; 

CAETANO; GRADIM; SANTOS, 2009).  

Por fim, destaca-se que, frente às inúmeras adversidades que o câncer impõe à 

vida das mulheres, tanto no diagnóstico como no tratamento, a esperança pode ser essencial 

para permitir o vislumbre de novas possibilidades, além de conferir forças para o 

enfrentamento da doença. É essencial ter conhecimento acerca dos fatores sociodemográficos 

e clínicos que estão associados aos níveis de esperança, bem como quantificar esse 

sentimento, com a finalidade de que ao cuidar dessas mulheres, o profissional de enfermagem 

não se restrinja somente aos aspectos técnicos da doença e do tratamento, mas considere uma 

assistência humanizada e faça uso da sensibilidade, a fim de cuidar da paciente em totalidade, 

como também de promover a esperança para essa população (SALES et al., 2014).  
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6 CONCLUSÃO  

  

Os achados deste estudo permitem concluir que a esperança das mulheres 

diagnosticadas com câncer de mama, submetidas à mastectomia, foi avaliada positivamente 

no período pré-operatório e melhorou no período pós-operatório. 

Em relação aos níveis de esperança, evidenciaram-se valores máximo de 48 

pontos, mínimo de 29 pontos, tanto no pré como no pós-operatório, com média global de 40,6 

(±0,4) pontos no pré-operatório e 41,9 (±0,4) pontos no pós-operatório, constatando-se, assim, 

níveis elevados no pré-operatório e aumento da esperança após realização do procedimento 

cirúrgico.  

Quanto às características sociodemográficas, obteve-se média de 53 anos de 

idade, a maioria era procedente do interior, possuía filhos, casada, morava com familiares e 

era católica. Tinha baixa escolaridade, exercia atividades relacionadas ao lar e era aposentada 

ou sem renda, com renda familiar maior que um até cinco salários mínimos. 

No que se refere às características clínicas, grande parte das pacientes teve a 

cirurgia realizada na mama direita, sendo quadrantectomia, com linfadenectomia seletiva. A 

quimioterapia foi a modalidade terapêutica mais utilizada anteriormente à cirurgia e possuíam 

média de 9,7 meses de tratamento. A maioria referiu ter amamentado e não possuir histórico 

familiar de câncer de mama, relatando também menarca e menopausa dentro da média 

esperada, ou seja, não foi tardia ou precoce. Não relataram dor antes do diagnóstico e durante 

o tratamento e afirmaram o fator religião para o aumento da esperança, como também parcela 

significativa afirmou diminuição da esperança no momento do diagnóstico. Quanto ao 

conhecimento sobre a doença e tratamento, constatou-se que a maioria não possuía 

conhecimento satisfatório.  

A única variável sociodemográfica que teve associação significativa com os níveis 

de esperança foi a religião, em que a presença desta contribui para níveis elevados tanto no 

pré como no pós-operatório. Quanto às variáveis clínicas, constatou-se que sentir dor em 

algum momento que não fosse durante a coleta de dados e a esperança vir da família está 

associado a níveis menores de esperança tanto no pré como no pós-operatório, enquanto que 

ter conhecimento, a esperança vir da religião e a localização anatômica da cirurgia em uma 

única mama influenciam positivamente nos níveis de esperança.  

Foi possível prever o escore do pós-operatório apenas usando o do pré-operatório 

em 76% dos casos, tendo como principal fator para explicar a esperança do pós-operatório a 

própria esperança no pré-operatório e, apesar da linfadenectomia seletiva e esperança vir da 
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família ter efeito explicativo, o efeito é muito pequeno quando comparado a influência 

exercida pelo escore do pré-operatório.  

Com a realização desta pesquisa, constataram-se resultados que contribuem para a 

prática clínica dos profissionais da saúde que lidam com mulheres diagnosticadas com câncer 

de mama submetidas à mastectomia, pois foi possível inferir os níveis de esperança, que 

apesar de todos os obstáculos e percalços da doença e do tratamento, mantiveram-se altos e 

evidenciaram os fatores que podem influenciar a esperança e, assim, planejar e implementar 

assistência que vise reduzir os impactos causados pela doença e, consequentemente, manter 

ou elevar o sentimento de esperança nessa população.  

Diante disso, destaca-se a relevância da Enfermagem como profissão mais 

próxima ao paciente com câncer durante o tratamento, em estar atenta aos desejos e 

sentimentos das mulheres com câncer de mama e trabalhando continuamente as características 

que influenciam os níveis de esperança, por meio da escuta ativa das queixas, oferta de 

informações e acolhimento, como também tornar essas mulheres autônomas no processo 

terapêutico. Assim, percebe-se a importância em identificar os níveis de esperança para 

fornecer dados aos enfermeiros que permitam o planejamento dos cuidados de Enfermagem, 

visando intervenções que estimulem a esperança e reduzam o impacto da doença e do 

tratamento no cotidiano dessas mulheres. 
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APÊNDICE A - INSTRUMENTO PARA COLETA DOS DADOS 

SOCIODEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS 
 

I – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Nome: ___________________________________________ Procedência: ______________ 

Leito: ____________                       Telefone:______________________________________ 

Idade: ____________                                                                 Nº filhos: _____________ 

Estado civil: (    ) Casada   (   ) Solteira (   ) Divorciada (   ) Viúva (   ) União consensual 

Religião: (   ) Católica (   ) Evangélica (   ) Espírita (   ) Outras (   ) Sem religião 

Escolaridade (tempo de estudo em anos): ___________________ 

Com quem mora: (  ) Sozinho (   ) Familiares (   ) Não familiares       Nº de pessoas: ______ 

Profissão: _______________________________________________ 

Situação atual: (   ) Atividade remunerada  (   ) Aposentada (     ) Pensionista 

(   ) Desempregada  (    ) Licença médica 

Renda familiar:  

(   ) Menor ou igual a 1 salário mínimo 

(   ) 1 até 5 salários mínimos  

(   ) Mais de 5 salários mínimos 

 

II – DADOS CLÍNICOS 

Há quanto tempo foi diagnosticada com câncer: __________________________ 

Localização Anatômica: Mama direita (    )  Mama esquerda (    ) 

Tipo de Cirurgia 

(  ) Quadrantectomia 

(  ) Mastectomia 

(  ) Mastectomia radical 

 

Linfadenectomia seletiva: Sim (    )    Não (    ) 

Linfadenectomia axilar: Sim (    )    Não (    ) 

Há quanto tempo faz tratamento: ____________________________________________ 

Tratamento atual: (    ) Quimioterapia (    ) Radioterapia (   ) Hormonioterapia 

(    ) Outros: ____________________________________ 

Tratamento anterior:(    ) Quimioterapia (    ) Radioterapia (   ) Hormonioterapia  

(    ) Outros: ____________________________________ 

Mastectomia anterior: (   ) Sim (   )Não 

Possui metástase: (   ) Sim (   ) Não 

Amamentou: Sim (    )   Não (    ) 
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Idade da menarca: _________                      Idade da menopausa: ________ 

Antecedente familiar: Sim (    )   Não (    )   Se sim, histórico completo: _______________ 

___________________________________________________________________________ 

Sente dor: (   ) Sim (   ) Não                       

Se sim, é: (   ) Contínua (  ) Intermitente 

A dor está relacionada ao: (   ) Tumor (   ) Quimioterapia (    ) Radioterapia 

Há quanto tempo sente essa dor: _____________________ 

Qual a intensidade dessa dor (de 0 a 10): ______________ 

Paciente tem conhecimento sobre o quadro clínico:(    ) Sim (    ) Não 

O que lhe dá mais esperança atualmente:  

(   ) Família       (   ) Amigos      (    ) Religião   (   ) Outros: __________________________ 

Quão esperançosa se sente (de 0 a 10): _____ 

Sua esperança diminuiu?  (    ) Sim (    ) Não 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE  

 

Você está sendo convidado(a) por Cláudia Rayanna Silva Mendes como participante da 

pesquisa ESPERANÇA DE VIDA EM MULHERES DIAGNOSTICADAS COM CÂNCER 

DE MAMA SUBMETIDAS À MASTECTOMIA. Nesse estudo pretendemos mensurar a 

esperança de vida em mulheres com câncer de mama submetidas à mastectomia através da 

Escala de Esperança de Herth (EEH). O motivo que nos leva a estudar esse assunto é que 

considerando a complexidade do tratamento e recuperação da mulher diagnosticada com 

câncer de mama submetida à mastectomia, especialmente em relação ao sofrimento 

emocional, às mudanças físicas e os efeitos causados pelo tratamento, destaca-se a 

importância do enfermeiro avaliar os níveis de esperança dessas mulheres, para após essa, 

implementar intervenções que estimulem esse sentimento, uma vez que a esperança ajuda no 

enfrentamento do processo de adoecer, bem como na recuperação. Para este estudo 

adotaremos os seguintes procedimentos: realização de uma entrevista individualizada, 

utilizando um formulário para levantamento dos dados sociodemográficos e clínicos e 

aplicação, no pré e pós-operatório, da Escala de Esperança de Herth (EEH). Você não deve 

participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer 

pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Para tanto, informamos que: 

 Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

 Você será esclarecido(a) em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 

participar ou recusar-se. Você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua 

participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em 

participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é 

atendido(a) pelo pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo. 

 Você não será identificado em nenhuma publicação. 

 Este estudo apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco existente em atividades 

rotineiras como conversar, tomar banho, ler, etc. Apesar disso, você tem assegurado 

o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente 

produzidos pela pesquisa. 

 Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material 

que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão. Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos e, após esse tempo, serão destruídos. 

 Este termo encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma via será arquivada 

pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você. 

 Se necessário, pode entrar em contato com a pesquisadora, no seguinte endereço: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: Cláudia Rayanna Silva Mendes         Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Rua Graciliano Ramos, 330         Telefone: (085) 997573465 

E-mail: rayanna_sm@hotmail.com 

 
ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na pesquisa entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 Rodolfo Teófilo. 

Fone: 33668344/46. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira). O CEP/UFC/PROPESQ é a 

instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos 

de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO 

 

O abaixo assinado, ______________________________________________, ____ 

anos, RG:_____________________, declara que é de livre e espontânea vontade que está 

como participante de uma pesquisa. Eu declaro que li cuidadosamente este Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a oportunidade de fazer 

perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi explicações que 

responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma via 

assinada deste termo. 

 

 

Fortaleza, ______ de ____________ de 20___. 

 

  

_____________________________________       ___________________________________ 

       Nome do(a) participante                                     Assinatura do(a) participante 

 

 ___________________________________          ___________________________________ 

   Nome do(a) pesquisador(a)                                  Assinatura do(a) pesquisador(a) 

 

____________________________________         ___________________________________ 

                 Nome da testemunha  Assinatura da testemunha 

        (se o voluntário não souber ler) 

 

____________________________________          __________________________________ 

    Nome do profissional                                       Assinatura do profissional 

                (que aplicou o TCLE) 
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APÊNDICE C – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

 

Atividades Jan/ 

jun 

2015 

Jul 

/dez 

2015 

Jan/ 

jun 

2016 

Jul/

nov 

2016  

Dez 

2016 

Jan 

2017 

Jan/

mar 

2017 

Abr/

maio 

2017 

Revisão de literatura X        

Elaboração do projeto  X       

Encaminhamento ao CEP   X      

Coleta de dados    X     

Análise dos dados pelo 

estatístico 

    X    

Análise dos dados      X   

Discussão dos resultados       X  

Elaboração da redação 

final 

      X  

Apresentação da 

Dissertação 

       X 
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APÊNDICE D – ORÇAMENTO 

 

Materiais Quant. Preço unit Total 

Caneta esferográfica 5 1,00 5,00 

Cartucho colorido 2 60,00 120,00 

Cartucho preto 2 60,00 120,00 

Fotocópias 500 0,10 100,00 

Papel A4 3 15,00 (resma) 45,00 

Serviço de terceiros 

(correção gramatical) 

1 - 450,00 

Serviço de terceiros 

(análise estatística) 

1 - 1.500,00 

Total - - 2.340,00 
Os custos envolvidos nessa pesquisa foram de responsabilidade única e exclusiva da pesquisadora. 
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ANEXO A - ESCALA DE ESPERANÇA DE HERTH (EEH) 

 

Várias afirmações estão abaixo enumeradas. Leia cada afirmação e coloque um [X] na coluna 

que descreve o quanto você concorda com esta afirmação neste momento. 

 

 Discordo 

completamente 

Discordo Concordo Concordo 

completamente 

1. Eu estou otimista quanto 

à vida 

    

2. Eu tenho planos a curto e 

longo prazos.  

    

3. Eu me sinto muito 

sozinho (a). 

    

4. Eu consigo ver 

possibilidades em meio às 

dificuldades. 

    

5. Eu tenho uma fé que me 

conforta. 

    

6. Eu tenho medo do meu 

futuro 

    

7. Eu posso me lembrar de 

tempos felizes e prazerosos. 

    

8. Eu me sinto muito forte.     

9. Eu me sinto capaz de dar 

e receber afeto/amor. 

    

10. Eu sei onde quero ir.     

11. Eu acredito no valor de 

cada dia. 

    

12. Eu sinto que minha vida 

tem valor e utilidade. 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 
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ANEXO C – TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO DA ESCOLA CEARENSE DE 

ONCOLOGIA 

 

 
 



69 

 

 



70 
 

ANEXO D – PARECER DO COMITÊ TÉCNICO CIENTÍFICO DA ESCOLA 

CEARENSE DE ONCOLOGIA 

 


