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ESTUDO COMPARATIVO DA IMAGEM CORPORAL EM MULHERES 
MASTECTOMIZADAS COM E SEM RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA. Bianca Santos Cechella, 
Lígia Braun Schermann (Universidade Luterana do Brasil). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar e comparar a imagem corporal (IC) em mulheres mastectomizadas com e 
sem reconstrução mamária (RM). Participaram desta pesquisa 20 mulheres mastectomizadas (10 sem RM e 10 com 
RM). As alterações na IC foram avaliadas nos dois grupos a partir da aplicação de uma escala Lickert de 4 pontos 
(BIS - body image scale), desenvolvida e validada por Hopwood et al. (2001) para uso em pacientes com câncer. Os 
escores da BIS variam de 0 (zero) a 30 (zero representa ausência de alterações e os escores mais altos representam 
graus progressivamente mais altos de alterações da IC). A média dos escores da BIS obtidos no grupo A 
(mastectomizadas sem RM) foi 6,80 e no grupo B (mastectomizadas com RM) foi 9,20, sem diferença 
estatisticamente significante (teste U Mann-Whitney=36,0; p=0,287). A comparação dos escores da BIS, de acordo 
com a idade, mostrou que a média dos escores do grupo de pacientes com idade <47 anos foi significativamente 
maior do que a do grupo com idade igual ou >47 anos (teste U Mann-Whitney=17,5; p=0,013). A comparação dos 
escores da BIS, de acordo com o tempo de cirurgia, mostrou que a média no grupo de pacientes com tempo de 
cirurgia >/=18 meses foi maior do que a do grupo com <18 meses, mas sem significância estatística (teste U Mann-
Whitney=29,5; p=0,119). Os resultados obtidos mostram que, na presente amostra, não há diferença significativa em 
relação a aspectos da IC entre mulheres mastectomizadas sem e com RM. Por outro lado, os resultados mostram 
escores significativamente maiores em mulheres mais jovens (<47 anos). Houve também uma leve tendência a 
escores maiores quando o tempo de cirurgia era menor do que 18 meses, mas sem significância estatística. 
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