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EFEITO DA QUIMIOTERAPIA NA PERCEPÇÃO VISUAL DE MULHERES 
MASTECTOMIZADAS 

 

RESUMO 

 

As drogas antineoplásicas são utilizadas no tratamento sistêmico do câncer por 
interferir nos mecanismos de sobrevivência, proliferação e migração celular. Por via 
sistêmica, estas drogas podem atingir o sistema nervoso central causando possíveis reações 
em células normais, inclusive nas regiões do córtex visual, responsáveis pela percepção 
visual. A Função de Sensibilidade ao Contraste (FSC) tem sido utilizada para caracterizar o 
processo pelo qual o sistema visual transforma as informações das várias freqüências do 
estímulo sensorial recebido em estímulo percebido. Assim, o presente estudo teve como 
objetivo investigar se os agentes das drogas antineoplásicas podem alterar o limiar sensório 
em mulheres que a utilizaram para o tratamento sistêmico do carcinoma mamário, 
utilizando a FSC como instrumento.  Respeitando os aspectos éticos necessários para a 
realização da pesquisa, participaram dos testes 20 voluntárias, com acuidade visual normal 
ou corrigida, dez usuárias de drogas antineoplásicas administradas em seis ciclos do 
esquema FAC - 5-fluorouracil, doxorrubicina (adriamicina) e ciclofosfamida (Grupo 
Experimental, GE) e dez voluntárias sem patologia identificável e sem uso de drogas 
antineoplásicas (Grupo Controle, GC). As medidas de limiar sensório foram realizadas no 
Laboratório de Percepção, Neurociências e Comportamento, utilizando estímulos visuais 
de freqüências espaciais de 0,25; 1; 4 e 8 cpg (ciclo por grau de ângulo visual). Os 
estímulos eram gerados em tons de cinza e apresentados num monitor de vídeo a 150 cm 
de distância da tela. Usou-se um delineamento experimental com medidas repetidas e o 
método psicofísico da escolha forçada com duas alternativas de escolha. O procedimento 
para medir a sensibilidade consistiu na apresentação sucessiva simples de pares de 
estímulos (teste e neutro) e as voluntárias foram orientadas a escolher sempre dentre eles, 
aquele que continha a freqüência espacial. Eram necessários três acertos consecutivos para 
diminuir a quantidade de contraste em uma unidade e um erro para aumentá-la (20%). 
Cada freqüência espacial foi estimada duas vezes por cada participante, gerando 240 
valores de limiares de contraste. Os dados coletados foram agrupados em tabelas e 
planilhas do Microsoft Office segundo perfil sociodemográfico da amostra, valores de 
limiar de contraste máximos e mínimos por freqüência espacial para os dois grupos. A 
análise de variância para medidas repetidas mostrou diferença significante entre o limiar de 
contraste do GE e do GC (F (1,238) = 22,73; p<0,001), ou seja, houve variação na 
sensibilidade ao contraste entre os grupos. Na freqüência espacial mais alta (8 cpg) as 
mulheres do grupo controle foram 1,6 mais sensíveis do que o grupo experimental, 
analisado com o teste post-hoc Tukey (p<0,001). Pode-se afirmar, então, que a variação na 
sensibilidade ao contraste entre as mulheres do GE e GC pode ser causada, possivelmente, 
pelo uso do esquema FAC administrado para o tratamento do carcinoma mamário. 
Portanto, a hipótese levantada de que as mulheres mastectomizadas quando submetidas a 
tratamento com drogas antineoplásicas podem ter sua percepção visual alterada está 
confirmada e aceita. 

 
Palavras-chave: drogas antineoplásicas; quimioterapia; percepção visual; mastectomia; 
função de sensibilidade ao contraste. 



9 

 

EFFECT OF CHEMOTHERAPY PERCEPTION PICTURES OF 
MASTECTOMIZED WOMEN 

 

ABSTRACT 

 
The antineoplastic drugs used in systemic treatment of cancer by interfering with the 
mechanisms of survival, and cell migration proliferation. By systemic, these drugs can 
reach the central nervous system causing possible reactions in normal cells, including 
regions of the visual cortex, responsible for visual perception. The role of contrast 
sensitivity (FSC) has been used to characterize the process by which the visual system 
processes the information of the various frequencies of stimuli received by sensory stimuli 
perceived. So, this study aimed to investigate whether the agents of antineoplastic drugs 
can alter the sensory threshold in women that used for the systemic treatment of breast 
carcinoma, using the FSC as a tool. Respecting ethical aspects necessary to conduct the 
study, 20 volunteers participated in the tests, with normal or corrected visual acuity, ten 
users of antineoplastic drugs administered in six cycles of the FAC scheme - 5-
fluorouracil, doxorubicin and cyclophosphamide (Experimental Group, EG) and ten 
volunteers without condition and without identifiable antineoplastics use of drugs (Control 
Group, CG). Measures of sensory threshold were performed at the Laboratory of 
Perception, Neuroscience and Behavior, using visual stimuli of spatial frequencies of 0.25, 
1, 4 and 8 c/deg (cycle per degree of visual angle). The stimuli were generated in shades of 
gray and on a video monitor at 150 cm from the screen. It used to be an experimental 
design with repeated measures and put psychophysical forced-choice with two alternatives 
of choice. The procedure for measuring the sensitivity was the presentation of successive 
pairs of simple stimuli (test and neutral) and the volunteers were asked to choose among 
them always, that contained the frequency space. Three consecutive correct responses were 
necessary to reduce the amount of contrast in a indeed and an error to increase it (20%). 
Each frequency space was estimated twice for each participant, generating 240 values of 
thresholds for contrast. The data were grouped into tables and spreadsheets in Microsoft 
Office sociodemographic profile of the second sample, the iron values of contrast for 
maximum and minimum frequency space for the two groups.The analysis of variance for 
measures spread showed a significant difference between the threshold contrast of EG and 
the CG (F (1,238) = 23.97, p<0001), in the other words, there was variation in contrast 
sensitivity between the groups. At the highest spatial frequency (8 cpg) women in the 
control group were 1.6 more sensitive than the experimental group, analyzing how the 
post-hoc Tukey test (p<0001). You can guarantee, then, that the variation in contrast 
sensitivity among women of EG and CG can be caused, possibly by using the FAC scheme 
administered for the treatment of breast carcinoma. Therefore, the hypothesis that women 
mastectomized when subjected to treatment with drugs antineoplastics may have changed 
their visual perception is confirmed and accepted. 
 
Keywords: antineoplastic drugs, chemotherapy, visual perception; mastectomy; function 
of contrast sensitivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de entendimento do mundo é um fator de curiosidade constante de 

pesquisadores e cientistas desde os primórdios da civilização até os dias atuais. As 

pesquisas surgem tentando responder as diversas indagações que emergem com o objetivo 

de solucionar problemas que afetam a sociedade. 

O sistema visual humano tem sido estudado em diversas áreas do conhecimento 

científico, como a psicologia, neurociências, biologia, entre outras. Inserido neste contexto, 

encontra-se o Laboratório de Percepção, Neurociências e Comportamento (LPNeC) da 

Universidade Federal da Paraíba, localizado no Centro de Ciências Humanas, Letras e 

Artes (CCHLA) e vinculado ao Departamento de Psicologia, que utiliza um dos 

indicadores clássicos da percepção visual da forma, denominado função de sensibilidade 

ao contraste (FSC), para descrever o desempenho do sistema visual humano em níveis 

diferentes de contraste. Os estudiosos este laboratório buscam caracterizar possíveis 

alterações no processamento visual decorrente de fatores patológicos, psicológicos, 

emocionais ou do desenvolvimento humano. 

Alguns estudos têm sido realizados no LPNeC envolvendo diversas faixas etárias 

do desenvolvimento humano com diferentes temáticas, a saber: crianças com distúrbios 

auditivos e ouvintes, crianças com desnutrição energético-protéica, adultos com depressão, 

crianças e adultos com epilepsia e os efeitos do álcool no sistema nervoso e na cognição 

(Cavalcanti, 2007; Cavalcanti & Santos, 2005; França, Santos & Mendes, 2006; Lacerda, 

2008; Mendes, 2008; Mousinho, 2008; Santos & França, 2006; Santos et al., 2007). Este 

estudo se propôs a entrar neste ciclo de pesquisas abordando os efeitos causados pela 

quimioterapia quanto à percepção visual da forma.  
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O câncer é uma patologia de difícil diagnóstico e cura que leva o indivíduo a 

enfrentar situações de sofrimento por um período longo de tratamento, passando pela 

administração medicamentosa de forte reação, a quimioterapia, acompanhada ou não de 

outras medidas quando necessário, como a cirurgia. A quimioterapia é uma forma de 

tratamento sistêmico no combate ao tumor maligno através da administração de 

substâncias químicas, isoladas (monoquimioterapia) ou em combinação 

(poliquimioterapia) que agem interferindo na capacidade de multiplicação das células 

cancerosas, destruindo-as ou impedindo-as de crescer desordenadamente. Este fato 

despertou o interesse em investigar se as drogas antineoplásicas influenciam o desempenho 

do sistema visual, utilizando como ferramenta a FSC. 

É importante considerar que o indivíduo é constantemente estimulado através dos 

órgãos dos sentidos, relacionando-se com o ambiente em que está inserido. Para isso, a 

integridade das estruturas sensoriais e perceptivas, fundamentais no processo de 

assimilação e compreensão do ambiente, proporciona melhores relações sociais ao 

indivíduo. Assim, a visão pode ser considerada um dos principais sentidos que contribui 

nas relações intrapessoal, interpessoal, intragrupal e intergrupal do indivíduo, visto que, ela 

fornece as informações necessárias para estabelecer a interação com o meio.  

Nesse contexto, a presente dissertação expõe o estudo realizado para avaliação do 

efeito das drogas antineoplásicas na percepção visual de mulheres mastectomizadas. O 

presente trabalho se encontra distribuído em oito capítulos que abrangem desde as noções 

básicas para o entendimento da temática à discussão dos resultados obtidos. 

O Capítulo I traz algumas considerações sobre o câncer, situando o carcinoma 

mamário em seus aspectos biopsicossociais, epidemiológicos, diagnósticos e terapêuticos. 

O Capítulo II remete ao tema da percepção, expondo algumas especificidades e 

características básicas, diferenciando, por exemplo, sensação e percepção. Este trata ainda 
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de alguns aspectos essenciais da percepção visual como: o limiar sensório e a função de 

sensibilidade ao contraste, estímulo elementar de grade senoidal e os principais modelos 

teóricos utilizados para estudar a percepção visual da forma. 

O Capítulo III discerne sobre o foco central do estudo, enfatizando a percepção 

visual e sua relação com a ação das drogas antineoplásicas. E por fim, apresenta os 

objetivos gerais e específicos deste estudo. O Capítulo IV expõe o delineamento da 

pesquisa e aponta as diretrizes metodológicas utilizadas, caracterizando a pesquisa quanto 

ao tipo, amostra, local, instrumentos, procedimentos e aspectos éticos. 

O Capítulo V descreve os resultados obtidos, através de gráficos e tabelas, 

apresentando o limiar de contraste em função das frequências espaciais para dois grupos de 

voluntárias: participantes saudáveis e participantes submetidas a drogas antineoplásicas. O 

Capítulo VI discute os principais resultados encontrados na presente pesquisa. O Capítulo 

VII traz as referências utilizadas, seguido, por fim, dos anexos, contendo documentos 

importantes para a realização desse estudo.  

Estudos dessa natureza podem contribuir para entender alguns atributos da 

percepção visual de mulheres mastectomizadas que utilizaram drogas antineoplásicas para 

o tratamento sistêmico do câncer de mama, apontando novos aspectos teóricos, 

comportamentais e funcionais de grande relevância para a população e áreas afins. 
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I. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CÂNCER 

 

O corpo humano é formado por células que se dividem, amadurecem e morrem, 

renovando-se a cada ciclo, organizadas em tecidos e órgãos que formam os sistemas. Uma 

célula pode não seguir este processo natural de renovação ao sofrer algum dano em um ou 

mais genes que controlam suas funções normais. Os genes são segmentos do DNA (ácido 

desoxirribonucléico), o reservatório de moléculas que contém as informações genéticas do 

indivíduo (Calabresi & Chabner, 2003). 

Portanto, quando a célula sofre algum dano nos genes, instala-se a neoplasia 

maligna, ou comumente conhecida como câncer, cancro ou tumor. A neoplasia é uma 

doença caracterizada por uma população de células que cresce e se divide sem respeitar os 

limites normais, invadindo e destruindo tecidos adjacentes, podendo ainda se espalhar para 

lugares distantes do corpo, através de um processo chamado metástase (Tierney, McPhee 

& Papadakis, 2001). 

O aparecimento do câncer está vinculado a uma multiplicidade de causas, 

entretanto, Bevilacqua, Bensoussan, Jansen e Spinola Castro (1998) elencaram dois fatores 

de risco, constitucionais e ambientais, que podem vir a determinar uma probabilidade 

maior de um indivíduo desenvolver um processo cancerígeno. Os fatores constitucionais 

estão relacionados a aspectos hereditários, enquanto os fatores ambientais estão 

relacionados a hábitos de vida, exposição a substâncias tóxicas, drogas, radiações e agentes 

infecciosos e parasitários. 

Em 2001, pesquisadores da Escola Pública de Saúde de Harvard estimaram que 

35% das mortes por câncer no mundo poderiam ser atribuídas ao efeito combinado de nove 

fatores de risco, classificados em cinco grupos: dieta e inatividade física, substâncias 

aditivas (uso de tabaco e álcool), saúde sexual e reprodutiva (infecções sexualmente 
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transmissíveis), riscos ambientais (poluição do ar, combustíveis sólidos, tabagismo 

passivo) e contaminação venosa pelo vírus de hepatite B e C (Brasil, 2007).  

Para os estudiosos referidos acima, os grupos mostram um arsenal variado de 

possibilidade de a doença surgir, como, por exemplo, no grupo dieta e inatividade física, 

onde os hábitos associados às condições socioeconômicas, educacionais e culturais 

influenciam na alimentação adequada e pratica de atividade física. Quanto ao uso do 

tabaco, álcool ou drogas ilícitas (segundo grupo), bem como, o descaso com os cuidados 

para manter saudável os órgãos genitais (terceiro grupo) dependem de condições 

socioculturais. No quarto grupo, o ambiente é o principal fator causador da doença e esta 

questão envolve os diversos lugares que o indivíduo frequenta no cotidiano, quer seja para 

as atividades laborativas, lazer ou moradia. Já para o quinto grupo a contaminação por via 

venosa depende das condições higiênicas nos equipamentos em saúde e de próprio 

indivíduo. 

 Os agentes cancerígenos agem provocando mutações genéticas intracelulares, as 

quais são controladas e anuladas pelo sistema de vigilância imunológica do organismo. 

Quando este sistema não é capaz de inibir a frequência de mutações produzidas por um 

agente cancerígeno, o aumento da proporção de células mutantes dá origem a uma 

população de células cancerosas que se multiplicam descontroladamente (Fedrizzi, 

Dellagiustina, Vitorelo & Gonçalves, 1999; Oliveira, Aldrighi & Rinaldi, 2006). 

 Segundo Bevilacqua et al. (1998), os agentes cancerígenos podem ser distribuídos 

em químicos, biológicos e físicos. Os agentes químicos são inúmeros e dependentes da 

industrialização, das condições de trabalho, como higiene ou poluição, e⁄ou dos contatos 

que o indivíduo tem com estes. Nem todos os agentes químicos cancerígenos provocam 

mutações celulares por ação direta, ou seja, primeiro eles são metabolizados no organismo 

e se transformam em um agente mutagênico. Os agentes biológicos cancerígenos 
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representados pelos vírus de DNA e RNA (ácido ribonucléico) têm suas ações 

desencadeadas quando parte do genoma do vírus se integra ao genoma da célula infectada. 

Já os agentes físicos cancerígenos, representados em sua maioria pelas radiações ionizantes 

e os raios ultravioleta, são dependentes da dosagem cumulativa sofrida ou administrada. 

 O primeiro evento do processo canceroso está no dano à estrutura do DNA celular, 

adquirindo o genoma anômalo neoplásico. Em seguida, ocorre a multiplicação e agregação 

celular para formar o clone tumoral primitivo que dá origem ao tumor primário. As células 

neoplásicas do tumor primitivo podem se desgarrar, penetrar nos vasos sanguíneos e 

linfáticos, aderir ao endotélio ou trombosar com necrose do tecido afetado, iniciando o 

ciclo das metástases. Para desenvolver-se, o tumor se nutre através da neovascularização 

por uma substância produzida pelas células cancerígenas, o fator de angiogênese tumoral 

(Tierney Júnior. et al., 2001; Cassali, Salvador, Freitas, Dutra & Schmitt, 2007). 

Este processo pode levar muitos anos para acontecer, e, dependendo do estágio ou 

gravidade do câncer, tenta-se controlar o desenvolvimento desordenado destas células 

através da administração da terapêutica adequadamente selecionada. Quando um indivíduo 

apresenta um pequeno tumor maligno, denomina-se estágio ou estádio inicial (in situ). O 

câncer localizado pode ser maior e está apenas no local primário da lesão, estádio II. Ao 

atingir também áreas próximas, o câncer é regional, ou estádio III. O estádio avançado (ou 

IV) se caracteriza por ser maior e se dissipar por outras partes do corpo (Bennett & Plum, 

1997). 

 O prognóstico para os indivíduos portadores de câncer em estádio inicial é 

geralmente melhor do que no avançado. Geralmente é feita uma avaliação do prognóstico 

para que se decida qual o tratamento mais efetivo a ser realizado (quimioterapia, 

radioterapia e⁄ou cirurgia). Para o diagnóstico preciso do câncer, portanto, aliado aos 
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sintomas clínicos específicos, deve ser feito o rastreamento e a interpretação através das 

técnicas de imagem, exames laboratoriais, citológicos e histopatológicos.  

Os tumores são classificados de acordo com a região acometida em: cabeça e 

pescoço; aparelho digestivo; pulmão e pleura; ossos e partes moles; pele; mama; 

ginecológicos; urológicos; oftálmicos; linfoma de Hodgkin e não Hodgkin, conforme a 

Classificação Internacional de Doenças para Oncologia (CID-O) da Organização Mundial 

de Saúde (OMS). A CID-O obedece aos princípios e regras de classificação do sistema 

TNM desenvolvido pelo American Joint Committee on Cancer (AJCC) em acordo com a 

União Internacional Contra o Câncer (UICC). A sigla TNM significa: “T” refere-se a 

extensão do tumor primário, “N” representa a metástase em linfonodo regional e “M” 

representa metástase à distância. A CID-O é um sistema de codificação para neoplasias 

através da topografia e morfologia, e pela indicação do comportamento biológico, por 

exemplo, maligno ou benigno (Brasil, 2004). 

Conhecendo os aspectos gerais do câncer, no próximo tópico será enfocada a 

epidemiologia patológica direcionado para o câncer de mama ou carcinoma mamário por 

se tratar de uma das características da amostra deste estudo. 

 

I.1. Aspectos Epidemiológicos 

 

Em 2005, de um total de 58 milhões de mortes ocorridas no mundo, o câncer foi 

responsável por 7,6 milhões (Brasil, 2007). Os principais tipos de câncer com maior 

mortalidade foram: de pulmão (1,3 milhão); de estômago (803 mil); de cólon (639 mil); de 

fígado (610 mil) e de mama com 519 mil. A Agência Internacional para Pesquisa do 

Câncer apresentou o “Relatório Mundial do Câncer 2008” alertando para o crescimento 
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desta doença, que segundo seus cálculos, até o ano de 2030, ocorrerão 17 milhões de 

mortes por algum tipo de câncer (OMS, 2009). 

No Brasil, as estimativas para o ano de 2008, válidas também para o ano de 2009, 

são de 466.730 casos novos de câncer (Brasil, 2008). Os tipos mais incidentes, à exceção 

do câncer de pele do tipo não melanoma, serão os cânceres de próstata e de pulmão, no 

sexo masculino, e os cânceres de mama e de colo do útero, no sexo feminino, 

acompanhando o mesmo perfil da magnitude observada no mundo. O número de casos 

novos de câncer de mama esperados para o Brasil, no ano de 2008, foi de 49.400, com um 

risco estimado de 51 casos a cada 100 mil mulheres. Na região Sudeste, o câncer de mama 

é o mais incidente entre as mulheres com um risco estimado de 68 casos novos por 100 mil 

(Casseb, 2008). 

Entre as mulheres, considerando a frequência de câncer de mama por 100 mil, a 

região Sul é a segunda mais incidente, com risco de 67 novos casos, seguida da região 

Centro-Oeste com 38 casos e região Nordeste com 28 novos casos por 100 mil mulheres 

(Brasil, 2008). 

Para Guerra, Gallo e Mendonça (2005), esta incidência está relacionada a fatores de 

risco presentes no cotidiano das mulheres, como: a baixa paridade, idade precoce da 

menarca e menopausa tardia, obesidade, tabagismo, consumo de álcool, exposição à 

radiação ou a produtos químicos e história familiar. 

As taxas de incidência aumentam rapidamente até os 50 anos, e posteriormente o 

mesmo se dá de forma mais lenta. Essa mudança no comportamento da taxa tem sido 

atribuída à menopausa. Alguns estudos apontam para dois tipos de câncer de mama 

relacionados com a idade: o primeiro tipo ocorre na pré-menopausa, apresentando 

estrogênio receptor (ER) negativo e o segundo ocorre na pós-menopausa, apresentando ER 

positivo (Cunha, 2008). 
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Novas estratégias de rastreamento factíveis para países com dificuldades 

orçamentárias têm sido estudadas, uma vez que até o momento, a mamografia é indicada 

como método efetivo para detecção precoce para mulheres com idade entre 50 e 69 anos.  

No sentido de diminuir a incidência elevada de carcinoma mamário em mulheres, o 

Ministério da Saúde tem desenvolvido programas de controle na busca de prevenir e/ou 

detectar precocemente ou para fornecer um tratamento adequado a esta população. 

Infelizmente, a maioria dos casos de câncer de mama, no Brasil, é diagnosticada em 

estágios avançados, diminuindo as chances de sobrevida das pacientes e comprometendo 

os resultados do tratamento (Brasil, 2007). 

No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda como principais estratégias de 

rastreamento populacional um exame mamográfico, pelo menos a cada dois anos, para 

mulheres de 50 a 69 anos de idade, e o exame clínico anual das mamas, para mulheres de 

40 a 49 anos de idade. O exame clínico da mama deve ser realizado em todas as mulheres 

que procuram o serviço de saúde, independentemente da faixa etária, como parte do 

atendimento à saúde da mulher. Para mulheres de grupos populacionais considerados de 

risco elevado para o câncer de mama, àquelas com história antecedente familiar em 

parentes de primeiro grau, têm sido recomendado o exame clínico da mama e a 

mamografia, anualmente, a partir de 35 anos de idade (Brasil, 2008).  

 

I.2. Câncer de Mama 

 

Quando o sistema de vigilância imunológica do organismo não controla nem anula 

a frequência de mutações genéticas intracelulares provocadas por agentes cancerígenos, há 

uma multiplicação exponencial e descontrolada de células cancerosas que invadem e 

destroem os tecidos originando a neoplasia maligna (Bevilacqua et al., 1998). A 
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designação de câncer de mama refere-se à formação de tumor maligno nas estruturas 

glandulares e ductos da mama. Ao crescer no interior da mama, o carcinoma pode invadir 

as vias linfáticas e se propagar, produzindo metástase através da corrente sanguínea, 

implantando-se em diferentes locais do organismo: ovários, ossos, pulmões, fígado, 

cérebro ou globo ocular (Piato, 2002). 

 O câncer de mama pode ocorrer em homens, mas é muito mais comum nas 

mulheres, causando sérios transtornos físicos, como a diminuição do apetite, a queda de 

cabelo ou a presença de mal-estar geral, levando-a a passar por experiências emocionais e 

sociais que podem influenciar o prognóstico. Fisicamente, quanto mais precocemente for 

diagnosticado e tratado, melhor será o prognóstico do câncer, podendo inclusive se obtida 

a cura (Menke et al., 2006). Sendo assim, pretende-se discutir o câncer de mama, 

observando os aspectos biopsicossociais, diagnóstico e terapêutico, nos tópicos a seguir. 

 

I.2.1. Aspectos Biopsicossociais  

 

As questões psicossociais do paciente com câncer só vieram a ser observadas pelos 

psicólogos a partir da década de 70, levando ao surgimento da psicooncologia. Esta 

subespecialidade da oncologia estuda o impacto do câncer sobre funções psicológicas do 

doente, da família e da equipe de saúde, bem como, do papel das variáveis psicológicas e 

comportamentais que participam do processo (Silva, 2000). 

Segundo Cantinelli et al. (2006), a mama representa um espiral de complexidade 

que envolve o universo feminino, na visão de seu posicionamento como mulher, atraente e 

feminina, ou a mãe que amamenta. Nesta visão, o câncer de mama traz um grande impacto 

social às mulheres e seus familiares. Isto o torna uma das patologias mais temidas pelas 
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mulheres por causar alterações físicas, psicológicas e emocionais, que afetam suas 

percepções e auto-imagem corporal. 

A imagem corporal é a representação mental da identidade corporal, e é preciso que 

o indivíduo vivencie suas sensações para construí-la. Essa representação mental é formada 

a partir das sensações: visual; auditiva, olfativa, gustatória e sômato-sensitiva. Através das 

sensações há um conhecimento do próprio corpo e suas relações com o mundo exterior 

para construção da identidade corporal. É considerada uma construção multifatorial que 

envolve percepção, afeto e componentes cognitivos (Matsuo et al., 2007; Tavares, 2003). 

Ressalta-se aqui, a importância da auto-imagem percebida por estas mulheres, pois 

o corpo é o lugar onde os acontecimentos em níveis físicos e emocionais são expressos por 

uma linguagem simbólica, cujas sensações podem sofrer alterações e permear a 

compreensão do próprio corpo (Dahlke, 2005). A representação mental do próprio corpo 

encontra respaldo nas experiências perceptivas para fornecer ao indivíduo o 

reconhecimento anatômico das estruturas que compõe a unidade corpórea. Desta forma, a 

imagem não se encontra tão somente ligada à vivências físicas, afetivas e sociais, mas 

também, dentro do contexto cultural e histórico de cada ser humano (Alves, 2007). 

Portanto, percebe-se, desta forma, o quanto a história individual pode alterar a 

imagem corporal evocado do meio interno ou externo marcadamente percebido desde o 

momento em que se relaciona e interage consigo e com o mundo, com delimitações 

inerentes das particularidades da matéria, quando objeto físico, ou de cada ser humano. 

Ressalta-se, então, a necessidade que o indivíduo possua integridade neurosensorial em 

suas relações acompanhadas do componente emocional (atividade versus mente). 

Assim sendo, as imagens corporais ligam-se por meio de uma proximidade espacial 

que favorece o contato entre corpos e suas experiências. Sua construção torna-se mais fácil 

e rica e as trocas de vivências entre duas ou mais pessoas são maiores. Isso se deve à 
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incorporação de diversas partes das imagens corporais dos outros e à doação das próprias 

imagens. Aliado a isso, o fator emocional aparece como peça-chave neste processo, pois se 

pode estabelecer uma relação íntima com determinada pessoa (Barros, 2001; 2005; 

Damásio, 2000) 

Portanto a aceitação do próprio corpo como ele é e a percepção do meio fazem 

parte dos processos de consciência corporal. Considerando a imagem corporal como o 

estado pelo qual o corpo percebe a própria existência e suas experiências, emoções e 

relações, as vivências perpassadas pelas mulheres mastectomizadas podem trazer uma 

imagem diferenciada ou distorcida de si mesmo.  

As mulheres portadoras de câncer de mama vivenciam preconceitos, medo da 

morte, sofrimento da mutilação, receio do surgimento de complicações e sentimentos de 

desvalorização social que as levam a uma reclusão social e contribuem para uma 

diminuição na qualidade de vida (Carvalho, 1994; Gimenez, 1997; Makluf, Dias & Barra, 

2006). 

Por vezes, ocorrem determinadas alterações psicopatológicas relacionadas à 

ansiedade e à depressão, sem um diagnóstico formal. Burgess et al. (2005) realizaram um 

estudo enfocando a depressão e a ansiedade em mulheres na fase inicial do câncer de 

mama e comparou-as com a população feminina geral. Eles observaram que a prevalência 

de depressão e ansiedade nas mulheres no primeiro ano da doença foi duas vezes maior 

que a população feminina sem a patologia. Neste mesmo estudo foi observado que a 

administração de drogas antineoplásicas pode aumentar o risco para depressão e ansiedade 

durante o tratamento. 

Kornblith e Ligibel (2003) estudaram o ajustamento psicossocial e sexual em 

sobreviventes do câncer de mama, com questões a respeito: da cirurgia, do medo da 

recorrência, da depressão relacionada ao fato de ter o câncer, do fato de sentir-se 
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desconfortável em suas roupas e sexualmente não atraentes, do medo da morte e do 

abandono por familiares (geralmente o cônjuge) e amigos. Os resultados mostraram que as 

pacientes se mantinham hiperalertas, vigilantes ou em guarda em relação às questões 

citadas, sendo prevalente o medo da morte e do abandono, porém àquelas que se 

submetiam a tratamentos mais agressivos (cirurgia, quimioterapia neo ou adjuvante) 

tinham menos medo da recorrência da doença. 

Ao se noticiar o diagnóstico, há três variáveis que influenciam o ajustamento 

psicológico do paciente com câncer de mama: contexto sociocultural no qual o câncer 

ocorre, ou seja, as crenças e atitudes sobre o câncer que atingem o doente e a família; 

contexto médico a que se refere (estágio da doença, local afetado e tratamento); e, por fim, 

o contexto psicológico no qual o câncer ocorre (Silva, 2000). 

Kubler-Ross (2001) realizou um estudo com pacientes terminais e observou cinco 

fases, pelos quais passam: negação, raiva, negociação, interiorização e aceitação. A fase de 

negação ocorre logo após o diagnóstico da patologia, onde a paciente alimenta a esperança 

de erro por parte dos profissionais de saúde quanto à determinação da doença pelos 

sintomas e exames realizados. A raiva é uma fase de rebeldia da doente ao questionar o 

motivo da ocorrência não ser outra pessoa e não ela. Ao negociar, a paciente tenta superar 

o seu mal com as promessas ou algo que possa tirá-la da situação (Deus, médicos, 

tratamentos ou curandeiros). 

Surge então a interiorização que se caracteriza pela visível debilitação da paciente, 

tendo o isolamento como fator necessário para as reflexões e soluções de problemas 

pendentes de ordem financeira e emocional. A paz e a tranquilidade acompanham a fase de 

aceitação, tendo seus interesses pessoais diminuídos. Vivenciar estas fases passo a passo 

tendo suas relações sociais bem definidas e aceitas pode beneficiar o paciente no percurso 
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de todo o processo até o seu estágio final, que pode ser a cura ou a morte iminente (Kubler-

Ross, 2001). 

Já Pokladeck (2004) relata a existência de três fases da doença (crise, crônica e 

terminal) com o enfoque nas atitudes e mudanças familiares. A fase da crise compreende 

do período sintomático ao diagnóstico concreto. É o momento em que a família tenta 

aprender a lidar com a dor, a incapacitação, o ambiente hospitalar, os procedimentos 

relativos à doença e o doente, e, por fim, estabelecer e manter relacionamentos com a 

equipe prestadora dos cuidados ao paciente. Na fase crônica, a família lamenta a perda da 

saúde, fazendo redefinições de papéis para assumir funções compensatórias, ou 

desenvolvidas anteriormente pelo paciente, visando suprir as necessidades das demandas 

da família.  

Na fase terminal, a família atravessa o momento de aprender a lidar com a morte, a 

separação e o luto. Os familiares externam desespero e isolamento ao observar seu ente 

querido sofrer à medida que a morte se aproxima. Assim, as estratégias familiares 

utilizadas para lidar com a situação dependerão da capacidade organizativa, coesão entre 

os membros, adaptabilidade e abertura interna para as mudanças (Pokladeck, 2004). 

 Por outro lado, o bem-estar das pacientes em tratamento de câncer de mama é uma 

preocupação de grande relevância, pois os sintomas que surgem podem interferir em sua 

qualidade de vida. Ballatori e Roila (2003) estudaram essa questão relacionada ao impacto 

negativo que as náuseas e os vômitos pós-quimioterapia têm sobre a qualidade de vida das 

pacientes, podendo causar má nutrição, distúrbios hidroeletrólíticos e recusa em prosseguir 

os ciclos recomendados. 

A reconstrução mamária contribui, significantemente, no aspecto psicológico, uma 

vez que, pode elevar a auto-estima, proporcionando melhores relacionamentos intra e 

interpessoais Um estudo sobre a qualidade de vida em mulheres mastectomizadas 
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demonstrou que para 47% das entrevistadas o que importa é ter saúde diante das condições 

ambientais talvez em função da realidade socioeconômica nas quais estão inseridas, escore 

da SF36 cujo domínio foi avaliado como negativo (Athayde, 2008). A portadora de câncer 

de mama enfrenta sequencialmente uma cadeia de processos biopsicossociais que tem seu 

ponto inicial com o diagnóstico que será abordado no tópico seguinte. 

 

I.2.2. Diagnóstico para o Câncer de Mama 

  

Um diagnóstico inicial assertivo contribui para um bom prognóstico da mulher 

portadora de câncer de mama. No Brasil, vários programas têm sido enfatizados pelo 

Ministério da Saúde na busca de detectar o câncer de mama precocemente, através do 

incentivo com campanhas para o auto-exame da mama, com estímulo aos profissionais na 

execução de um bom exame físico viabilizando meios, inclusive, para a realização da 

mamografia de forma mais acessível a paciente (Brasil, 2007). 

 A detecção do câncer de mama antes que ele tenha se infiltrado aos gânglios 

axilares aumenta a chance de sobrevida, cerca de 85% das mulheres sobrevivem pelo 

menos mais 5 anos quando tratadas precocemente (Haddad & Silva, 2001; Tierney Júnior 

et al., 2001). 

 A queixa inicial em 70% das pacientes é uma tumefação na mama, geralmente 

indolor, que, aliados a outros sintomas e ao exame físico, de imagem e laboratorial que 

levam ao diagnóstico do câncer de mama. Em geral, as pacientes são assintomáticas, mas, 

alguns sintomas podem surgir, como: dor, secreção, erosão, retração, prurido, vermelhidão 

e endurecimento da mama. A inspeção e a palpação devem ser realizadas 

incondicionalmente, em busca de caracterizar ou não à patologia. Se há uma suspeita 

clínica, a paciente deve ser encaminhada para os testes diagnósticos: ultrasonografia, 
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mamografia e⁄ou biópsia. A biópsia deve ser realizada para confirmar ou não a presença de 

células cancerígenas logo depois de achados mamográficos de uma massa suspeita ou 

evidente (Menke et al., 2006; Molina, Dalben & De Luca, 2003). 

 Inicialmente, o câncer de mama consiste de massa única ou nódulo de firme à 

endurecido, indolor à palpação e com margens mal delimitadas (causada por infiltração 

local),bem como, as anormalidades mamográficas ainda não são palpáveis. Ainda se 

observa em fase mais avançada a discreta retração da pele ou do mamilo, linfadenopatia 

axilar, aumento da mama com assimetria mínima, vermelhidão, edema, dor, pequenas 

erosões do epitélio do mamilo, secreção mamilar aquosa, serosa ou sanguinolenta e fixação 

da massa a pele ou parede torácica (Pinotti, 1980). 

 A extensão do processo evidenciado pelo exame físico e achado diagnóstico é 

utilizada para se determinar o estágio clínico da doença, segundo o sistema de 

estadiamento TNM. Os casos de câncer de mama são agrupados segundo os estádios: 0, I, 

II, III e IV. Cada um dos estádios com características peculiares que envolvem a evidência 

ou não do tumor com a localização e tamanho delimitado. É observada ainda a presença ou 

não de metástases em linfonodos regionais de acordo com a mobilidade e extensão, e, a 

presença ou não de metástases distantes, conforme Tabela 1 a seguir (Brasil, 2004). 
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Estádio T N M 

0 Tis N0 M0 

I T1 N0 M0 

IIA T0 

T1 

T2 

N1 

N1 

N0 

M0 

M0 

M0 

IIB T2 

T3 

N1 

N0 

M0 

M0 

IIIA T0 

T1 

T2 

T3 

N2 

N2 

N2 

N1,N2 

M0 

M0 

M0 

M0 

IIIB T4 N0, N1, N2 M0 

IIIC Qualquer T N3 M0 

IV Qualquer T Qualquer N M1 

 

Na tabela 1 Tis se refere ao carcinoma in situ, T1 tem uma extensão ≤ 2 

centímetros (cm), T2 > 2 cm até 5 cm, T3 > 5 cm, T4 abrange a parede torácica e a pele. 

N1 representa a presença de metástase nos linfonodos axilares móveis, N2 refere-se à 

presença de metástase em linfonodos axilares fixos e em linfonodos mamários internos e 

N3 representa a presença de metástase em linfonodos infraclaviculares e⁄ou 

supraclaviculares com ou sem envolvimento dos linfonodos axilares e⁄ou mamários. Por

TABELA 1  
Grupamento por Estádios para o Câncer de Mama 

_______________________________ 

1Nota. De Brasil (2004). Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Instituto Nacional de 
Câncer: TNM: classificação de tumores malignos (p. 146), traduzido por Ana Lúcia Amaral Eisenberg 
(6. ed.). Rio de Janeiro: INCA. Acesso em 18 de setembro de 2007 em: www.inca.gov.br 
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fim, M1 representa a presença de metástase a distância. T0, N0 e M0 representam a 

ausência de tumor, linfonodo regional ou metástase a distância, respectivamente (Brasil, 

2004). 

A prática clínica geralmente segue os subtipos patológicos do câncer de mama que 

são identificados do ponto de vista histopatológico, assim denominados como carcinoma: 

ductal infiltrante, lobular invasivo e não invasivo (intraductal, lobular in situ). O carcinoma 

ductal infiltrante atinge cerca de 80 a 90% dos casos, tornando-se o mais prevalente 

(Kuhnel, 2005). 

Estes tipos patológicos são distinguidos pela aparência histológica e padrão de 

crescimento do tumor. Pois o câncer de mama surge no revestimento epitelial dos ductos 

de tamanho grande ou intermediário (ductal), terminais dos lóbulos (lobular), de forma 

invasiva ou in situ. A maioria dos cânceres de mama tem origem nos ductos intermediários 

e são invasivos (ductal invasivo ou infiltrante), quando o carcinoma ductal não invadiu o 

tecido extraductal é chamado intraductal ou ductal in situ. Os cânceres não invasivos estão 

confinados pela membrana basal dos ductos e não se disseminam (Fedrizzi et al., 1999; 

Kuhnel, 2005; Tierney Júnior et al., 2001). Estabelecido o diagnóstico e o estadiamento do 

câncer de mama, é possível selecionar a terapêutica adequada a ser instituída, no qual será 

abordado a seguir. 

 

I.2.3. Tratamento do Câncer de Mama 

 

O tumor maligno na mama pode ser potencialmente curável quando detectado 

precocemente. Para a seleção da conduta terapêutica adequada é necessário aliar os 

achados clínicos iniciais durante a anamnese aos exames laboratoriais que podem sugerir o 

diagnóstico precoce do carcinoma (Menke et al., 2006; Piato, 2002). 
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A maioria das neoplasias se apresenta inicialmente como um nódulo tumoral local 

com causa e sintomas locais. Mas, nem sempre nessa fase há o diagnóstico preciso levando 

a instituir a terapêutica muito tardiamente. Entende-se, portanto, que a extensão da doença 

e sua agressividade biológica irão determinar a terapêutica adequada no sentido de ser 

curativo ou paliativo. O tratamento curativo é aconselhado nos estágios I e II da doença, 

enquanto o tratamento paliativo é apropriado para os estágios III e IV, embora, em alguns 

casos, tumores localmente avançados no estágio III possam ser curados (Camargos, Silva 

Filho, Aldrighi & Carneiro, 2004).  

Sendo assim, o tratamento do câncer de mama pode ser realizado de duas formas: 

através de medidas locais, como a cirurgia (por exemplo, a mastectomia) e a radioterapia, 

ou através da via sistêmica, como a quimioterapia, a hormonioterapia e imunoterapia. As 

medidas locais são eficazes quando o tumor ainda não sofreu metástases. Entretanto, a 

neoplasia geralmente caracteriza-se pela produção de micrometástases, indicando a 

necessidade de uma abordagem sistêmica (Katzung, 2007). As recomendações atuais para 

o tratamento do câncer de mama têm sido as combinações entre a cirurgia, a radioterapia e 

a quimioterapia, na busca de erradicar a neoplasia primária e as micrometástases ocultas 

antes da disseminação das células cancerosas. Estas medidas de tratamento utilizadas 

consensualmente para o câncer de mama, locais e sistêmicas, serão explanadas a seguir. 

 

I.2.3.1. Medidas Locais 

  
As medidas locais para o tratamento do câncer de mama englobam o procedimento 

cirúrgico e⁄ou a radioterapia, sendo selecionadas conforme o estadiamento do câncer com o 

objetivo de controlar ou erradicar o avanço da doença (Tiezzi, 2007).  
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O procedimento cirúrgico pode ser selecionado com finalidade diagnóstica e⁄ou 

terapêutica curativa, paliativa, reabilitativa e⁄ou reconstrutora. Como finalidade 

diagnóstica, permite localizar a extensão da invasão local e/ou regional, com probabilidade 

em potencial de remoção da neoplasia primária. Segundo Katzung (2007), as mulheres 

com neoplasia mamária em estágio I apresentam 80% de cura quando são tratadas 

cirurgicamente. No momento em que se consegue erradicar todas as células neoplásicas do 

tumor primário, a cirurgia teve uma característica curativa.  

A cirurgia pode ser usada como paliativa dos casos incuráveis, visto que as células 

neoplásicas tomaram uma dimensão maior do que o esperado. Neste caso, retira-se o 

máximo de sua extensão funcionalmente permitido, indicando-a a terapias para regressão 

ou controle da metástase através da radioterapia e/ou quimioterapia (Mélega, 2004; Tiezzi, 

2007).  

Esteticamente, a cirurgia pode contribuir na reconstrução da mama com a 

implantação de uma prótese de gel de silicone entre os músculos peitorais, podendo ser 

realizada imediatamente, no mesmo período da mastectomia, ou posteriormente, quando 

concluída a terapia adjuvante, com radioterapia e/ou quimioterapia (Mélega, 2004). Os 

diversos tipos de cirurgia são indicados dependendo do estadiamento clínico e do tipo 

histológico detectados no período da busca diagnóstica.  

Estes diferentes tipos se enquadram a partir da preservação ou não da mama como 

conservadora ou não-conservadora. A cirurgia conservadora é realizada através da 

ressecção de um segmento da mama e englobam a setorectomia ou lumpectomia, que retira 

apenas o nódulo; a tumorectomia alargada ou segmentectomia, remoção de um segmento 

além do tumor; e, quadrantectomia, remove um quadrante, com retirada dos gânglios 

axilares ou linfonodos sentinelas, que são os primeiros a receberem células metásticas do 

tumor primário (Tiezzi, 2007).  



35 

 

Já a cirurgia não-conservadora abrange as modalidades da mastectomia: simples ou 

total, onde há retirada da mama com pele e complexo aréolo-papilar; radical modificada, 

retirada da mama preservando um ou dois músculos peitorais removendo os linfonodos 

axilares; radical total, que retira a mama, o(s) músculo(s) e os linfonodos axilares (Rock & 

Thompson, 1999). 

A maioria das pacientes acometidas por câncer de mama realiza a cirurgia de 

erradicação da mama, denominada de mastectomia, com o objetivo de remover o tumor e o 

tecido mamário circunjacente ao tumor primário. Depois da realização de um 

procedimento cirúrgico pode ser indicada a utilização de outra medida local, a radioterapia 

loco-regional, e/ou uma medida sistêmica, visando controlar ou prevenir a metástase 

(Fedrizzi et al., 1999). 

O uso da radioterapia é outra forma de controlar a doença localmente, com o 

objetivo de minimizar a chance de recorrência na área da cirurgia por destruir eventuais 

células residuais e interromper seu crescimento. Pode-se utilizar a radioterapia, ainda, antes 

da cirurgia, para se obter um controle de invasão a células normais, geralmente no início de 

detecção da doença. Nos cânceres de mama, a radioterapia pode ser indicada quando o 

tumor avança invadindo a pele ou linfonodos na região axilar, mesmo após cirurgia 

(Ferreira, 2007).  

Geralmente é administrado em feixes de radiações ionizantes. Estas radiações são 

eletromagnéticas ou corpusculares que ao interagirem com o tecido dão origem a elétrons 

que ionizam o meio e criam efeitos químicos, como a hidrólise da água e a ruptura das 

cadeias de DNA. Isto leva a inativação de sistemas vitais para a célula até sua incapacidade 

de reprodução, causando a morte celular (Gadelha, 1993). 

O tecido responderá a irradiação dependendo da sensibilidade, localização e 

oxigenação do tumor, assim como o tempo de administração, qualidade e a quantidade da 
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radiação. A dose total é pré-calculada em frações diárias iguais respeitando estes fatores, 

na busca de erradicar as células tumorais com o menor dano às células normais 

circunvizinhas (Fristachi et al., 2005; Huda & Slone, 1994). 

A maioria dos tumores radiossensíveis são radiocuráveis, entretanto, alguns se 

disseminam e outros ainda impedem a aplicação da dose de erradicação total por ter a 

sensibilidade próxima à dos tecidos normais. É importante ressaltar que a curabilidade total 

só é atingida quando a dose de radiação aplicada é letal para todas as células tumorais, mas 

não ultrapassa a tolerância dos tecidos normais (Gadelha, 1993). 

Há aparelhos que geram radiação a partir da energia elétrica, liberando raios X e 

elétrons, ou a partir de fontes de isótopo radioativo, como, por exemplo, pastilhas de 

cobalto, as quais geram raios gama. Esses aparelhos são usados como fontes externas, 

mantendo distâncias da pele que variam de 1 cm a 1 metro (teleterapia). Atualmente, um 

dos aparelhos de radioterapia mais conhecidos é a “Bomba de Cobalto”, cuja fonte 

radioativa é o cobalto 60 (co-60), e apresentam maior rendimento terapêutico. Na maioria 

das vezes são aplicados de forma intersticial (teleterapia) ou intracavitária (braquiterapia) 

(Ferreira, 2007). 

 A radioterapia pode ser indicada de forma exclusiva ou associada à cirurgia na fase 

pré ou pós-operatória, simplesmente, e/ou antes, durante ou após a quimioterapia, de 

acordo com a extensão e gravidade da doença (Huda & Slone, 1994).  

 

I.2.3.2. Medidas Sistêmicas 

 

Nas duas últimas décadas, os estudos para o tratamento do câncer de mama têm 

dado ênfase à terapia sistêmica abordando a hormonioterapia, imunoterapia e 

quimioterapia. Estas medidas visam prevenir, controlar, curar ou aliviar o avanço da 
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doença através da administração medicamentosa específica a cada estágio do câncer. O uso 

de hormônios, anticorpos e agentes citotóxicos tornou-se uma forma especializada e eficaz 

de tratar o câncer de mama (Fuchs, Wannmacher & Ferreira, 2006). 

Estes fármacos têm sido utilizados precocemente no curso da terapêutica do câncer, 

nos casos ditos tratáveis ou curáveis ou como forma preventiva nas mulheres com fator de 

risco em potencial. A triagem de substâncias químicas sintéticas e produtos naturais 

utilizados contra tumores animais levaram à descoberta da quimioterapia para o câncer. 

Com a evolução dos conhecimentos sobre a biologia do câncer, surgiram as descobertas 

com os receptores de estrógeno e/ou progesterona, na hormonioterapia, e, mais 

recentemente, com a imunoterapia, desenvolveu-se um anticorpo anti-Her2-neu 

(herceptina) para os tumores que hiperexpressam uma proteína transmembrânica, Her2-neu 

(Calabresi & Chabner, 2003). 

O uso de hormônios de forma complementar, ao mesmo tempo ou não, com a 

quimioterapia para o tratamento do câncer se deu após observação clínica das variações 

existentes no crescimento do tumor durante o ciclo menstrual. A hormonioterapia tem a 

finalidade de impedir que as células malignas continuem a receber o hormônio que 

estimula o seu crescimento com um menor índice de efeitos colaterais (Ferreira, 2007). 

Passou-se então a relacionar o câncer de mama com os hormônios femininos. Este 

tipo de hormônio é produzido por glândulas localizadas em vários órgãos e se manifesta 

em todo o metabolismo da mulher, seja no processo de crescimento, diferenciação sexual 

ou no ciclo da reprodução. Durante o período reprodutivo feminino (ovulação), a 

progesterona e a maior parte do estrógeno são produzidos pelos ovários. Após a 

menopausa, a produção de hormônios pelos ovários se encerra e a supra-renal passa a ser 

principal fonte de hormônios femininos (Ferreira, 2007; Oliveira & Aldrighi, 2003; Piato, 

2002). 
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 A terapia hormonal é realizada por meio da retirada dos hormônios da circulação 

sanguínea que podem alimentar o crescimento de tumores (ovários, adrenais ou hipófise) 

ou pela introdução de substâncias que produzem efeito contrário ao dos hormônios no 

organismo, bloqueando os receptores hormonais ou a síntese de hormônios (Rocha et al., 

2007). 

 A escolha da terapia endócrina depende da situação da mulher quanto à menopausa. 

Denomina-se paciente na pré-menopausa, as mulheres dentro do primeiro ano de sua 

última menstruação. Quando as menstruações cessaram por mais de um ano, são 

consideradas pacientes pós-menopausas (Hardman & Limbird, 2003; Tierney Júnior et al., 

2001). A administração medicamentosa leva em consideração também o período de uso da 

droga, como manipulação hormonal primária (primeira vez que está usando), tendo o uso 

subsequente como secundária ou terciária (Ferreira, 2007; Gouvea et al., 2004). 

 O antiestrógeno tamoxifen é o tratamento endócrino mais comumente usado em 

pacientes na pré e pós-menopausa como manipulação hormonal primária. Quando a 

administração medicamentosa não surte o efeito esperado, deve ser indicado a 

ooforectomia (retirada dos ovários) uni ou bilateral. É válido o uso do acetato de magestrol 

ou do aminoglutetimide, antes de recorrer a adrenalectomia (retirada de uma ou duas 

glândulas suprarenais) ou a hipofisectomia (retirada total ou parcial da glândula hipófise), 

visto que são inibidores da síntese de hormônios adrenais. Estes momentos se caracterizam 

como manipulação hormonal secundária ou terciária, pouco utilizadas (Hardman & 

Limbird, 2003; Menke et al., 2006; Ferreira, 2007). 

A eficácia da terapia hormonal contribuiu para despertar outras possibilidades para 

o tratamento do câncer de mama, como a imunoterapia. O sistema imunológico do 

organismo humano tem uma capacidade natural de reconhecer células cancerosas e 

combatê-las. A imunoterapia ou terapia biológica é um tratamento que estimula e fortalece 
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esta função e costuma ser indicada como tratamento adjuvante à cirurgia, radioterapia ou 

quimioterapia (Cunha, 2008; Menke et al, 2007). 

 A introdução do trastuzumabe, o primeiro anticorpo monoclonal com atividade 

clínica demonstrada em um tumor, mostra o avanço nas possibilidades terapêuticas do 

câncer de mama. O trastuzumabe se liga à porção extracelular do HER-2, um receptor de 

membrana, que em condições normais, transmite ao núcleo sinais proliferativos 

necessários à sobrevivência e à proliferação celular. O emprego do trastuzumabe em casos 

de câncer de mama com hiperexpressão do HER-2 resulta em efeito citotóxico.  O HER-2 

é um oncogene localizado na banda 21 do braço longo do cromossomo 17 que codifica 

uma proteína de mesmo nome, que está expressa em quantidades aumentadas em até 25% 

dos tumores primários de mama (Tomadoni, Lombardo & Wainstein, 2004; Zhou & Hung, 

2003). 

 A imunoterapia encontra-se, atualmente, classificada em ativa e passiva, de acordo 

com as substâncias utilizadas e seus mecanismos de ação. Na imunoterapia ativa, 

substâncias estimulantes e restauradoras da função imunológica (imunoterapia 

inespecífica) e as vacinas de células tumorais (imunoterapia específica) são administradas 

com a finalidade de intensificar a resistência ao crescimento tumoral. Na imunoterapia 

passiva ou adotiva, anticorpos antitumorais ou células mononucleares exógenas são 

administrados objetivando proporcionar capacidade imunológica de combate a doença 

(Cunha, 2008; Schiaffino, Ibarra , González & Urrutia, 2002). 

 O surgimento da imunoterapia como proposta de tratamento sistêmico do câncer de 

mama mostra a incessante busca dos pesquisadores em promover meios menos agressivos 

no combate a uma patologia de difícil diagnóstico precoce e cura. Mesmo com o avanço 

tecnológico à disposição, a cura para o câncer ainda não foi encontrada. 
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A quimioterapia é a medida sistêmica mais utilizada nos casos de carcinoma 

mamário, observando o estágio e o avanço da doença. O termo ‘quimioterapia’ define o 

tratamento feito por meios de agentes químicos que podem interferir sobre uma patologia 

causando efeitos tóxicos ao organismo vivo. Popularmente este termo tem sido aplicado ao 

uso de drogas químicas para o tratamento do câncer.  

Os primeiros antineoplásicos foram descobertos ao acaso. Um grupo de pessoas 

recebeu acidentalmente o gás mostarda durante uma operação militar na Segunda Guerra 

Mundial, sendo posteriormente verificada uma diminuição na contagem de leucócitos no 

sangue. Como resultado, deduziu-se que se um agente pode danificar rapidamente o 

crescimento de leucócitos então poderia ter um efeito similar no câncer. Muitos pacientes 

depois disto, começaram a receber a droga por via venosa com resultados bastante 

significativos. Esta experiência levou a pesquisas com outras substâncias que tinham efeito 

similar contra o câncer, desenvolvendo assim outras drogas no tratamento contra o câncer 

(Bittencourt & Brunstein, 2006).  

Portanto, a quimioterapia se faz através da administração de drogas antineoplásicas 

que interferem nos mecanismos de sobrevivência, proliferação e migração celular. 

Segundo Fuchs et al. (2006), a maioria dos agentes antineoplásicos atua sobre o DNA no 

ciclo celular, impedindo a duplicação ou causando a morte celular. 

O DNA, material genético de todas as células, age como modelador na produção de 

formas específicas de RNA transportador, RNA ribossômico e RNA mensageiro e, deste 

modo, determina qual enzima será sintetizada pela célula. A melhor compreensão do ciclo 

celular normal levou à definição clara dos mecanismos de ação da maioria das drogas 

utilizadas na quimioterapia antineoplásica que interfere de algum modo no ciclo da célula 

(Calabresi & Chabner, 2003). 
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O início do ciclo celular normal passa por uma fase pré-sintética (G1) que antecede 

o momento de síntese (S) de DNA. É, então, na fase S que os componentes celulares 

(DNA) se duplicam. Após o término da síntese, segue-se, então, um intervalo, constituindo 

a fase pós-sintética G2 para iniciar a fase de mitose (M). Nesta última fase, há a divisão da 

célula em duas que entrarão (ambas) na fase G1 (Calabresi & Chabner, 2003; Fuchs et al., 

2006). 

Os agentes quimioterápicos foram classificados conforme a atuação em várias fases 

ou em uma fase específica do ciclo celular. Assim, quando atuam em várias fases do ciclo 

são denominados não-fase-específicos, e incluem os agentes alquilantes, os antibióticos, as 

nitrosuréias, a cisplatina e os hormônios. Quando atuam em uma fase específica, são 

chamados de agentes dependentes do ciclo celular fase-específicos que são os 

antimetabólitos, os alcalóides da vinca, as epipodofilotoxinas, dentre outros. Existem, 

ainda, fármacos que atuam em células que não estão no ciclo celular, sendo denominados 

de agentes não-dependentes do ciclo celular (Fuchs et al., 2006). 

Bittencourt e Brunstein, (2006), Menke et al. (2006) e Piato (2002) afirmam que o 

tratamento do carcinoma mamário com quimioterapia segue um protocolo ou esquema de 

administração com a combinação de 5-fluorouracil (5-FU), doxorrubicina, e 

ciclofosfamida (FAC) ou  ciclofosfamida, metotrexato e 5-FU (CMF). Estas associações 

medicamentosas foram encontradas no local de seleção da amostra, sendo utilizadas pelas 

participantes para o tratamento do câncer de mama. 

O ciclofosfamida é um antineoplásico sintético, cujo nome comercial é genuxal ou 

enduxan, entre outros. Pertence a classe dos agentes alquilantes relacionados à mostarda 

nitrogenada, cujo mecanismo de ação tem característica não fase-específica no ciclo 

celular. Portanto, atua por meio de ligação covalente do próprio alquil com o DNA, 

formando pontes dentro e entre as duas hélices e fracionando segmentos do ácido nucléico, 
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para interferir na replicação e transcrição, desencadeando o processo de morte celular. Os 

agentes alquilantes induzem a mielossupressão aguda com contagem mínima de 

granulócitos no sangue em 6-10 dias e recuperação em 21 dias (Hardman & Limbird, 

2003; Silva, 2006).  

Dentro das classes dos antimetabólitos existem: o metotrexato e 5-fluorouracil. O 

metotrexato, comercialmente conhecido como metrotex, é um antimetabólito análogo do 

ácido fólico, dependente do ciclo celular e atua em fase específica (fase S); age inibindo a 

enzima redutora do ácido diidrofólico. Um antimetabólito análogo das pirimidinas muito 

utilizado é o 5-fluorouracil ou 5-FU, encontrado como fluracil, age inibindo a enzima 

timidalato sintetase, por meio da incorporação em DNA, interferindo com o alongamento 

da cadeia, inibindo sua replicação e reparo, causando morte celular (Silva, 2006). 

De acordo com Hardman e Limbird, (2003), os análogos das piramidinas (5-

fluorouracil), há 5 a 10 % de excreção pela urina dentro de 24 horas, além de penetrar 

rapidamente no liquido cefalo-raquidiano, mantendo-se por até 12 horas, ocorrendo 

leucopenia grave em 9-14 dias após a administração das doses.  

A doxorrubicina, mais conhecida como adriamicina ou rubex, comercialmente, 

pertence à da classe das antraciclinas e é um medicamento natural, semi-sintético ou 

sintético que se intercala entre os pares de bases da hélice do DNA, induzindo seu 

desenrolamento e inibindo a síntese protéica. A doxorrubicina tem uma meia-vida de 

eliminação inicial de 3 horas e terminal em torno  20 a 48 horas, depurada pelo 

metabolismo hepático e excreção biliar, sua dose única é repetida em 21 dias. Dentro dos 

alcalóides derivados de plantas, os taxanos, representados pelo docetaxel e paclitaxel, são 

os mais utilizados, atuando por interferência no fuso mitótico (fase M) (Calabresi & 

Chabner, 2003). 
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Conhecer sobre as drogas antineoplásicas e suas ações é importante para 

estabelecer o momento correto da administração. A quimioterapia poderá, então, ser 

indicada como: primária ou neo-adjuvante, em casos pré e pós-operatórios de câncer de 

mama; adjuvante, após o tratamento cirúrgico em pacientes sem evidência de doença ou 

com probabilidade de recidiva; e paliativa, quando a intenção é interromper a progressão 

do câncer ou diminuir seus sintomas (Hardman & Limbird, 2003; Menke et al., 2006; 

Piato, 2002). 

As drogas antineoplásicas têm ação sobre todas as células do organismo trazendo 

diversas manifestações clínicas. O período de administração medicamentosa leva a 

mudança no aspecto físico, como a queda de cabelo, mal-estar geral, diminuição da função 

ovariana e da lubrificação vaginal, atrofia vaginal, amenorréias e fogachos (Hoffmann, 

Muller & Frasson, 2006; Maluf, Mori & Barros, 2005). 

Além disso, vários agentes citotóxicos anti-tumorais induzem a náuseas e vômitos 

de origem no Sistema Nervoso Central (SNC). Estes sintomas aliados à diminuição da 

função cognitiva, como as alterações nas sensações e na percepção da imagem corporal 

irão representar psicologicamente na paciente a diminuição da feminilidade, o estigma do 

câncer e da morte, a rejeição do sentimento de piedade, o preconceito e a autodefesa 

(Duarte & Andrade, 2003; Maluf et al., 2005). 

O foco deste estudo está em verificar se os fármacos utilizados na quimioterapia 

podem alterar a percepção visual de mulheres mastectomizadas. Portanto, é necessário 

trazer à tona as noções básicas sobre a percepção, que será abordada no capítulo 

subsequente. 
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II. ESPECIFICIDADES DA PERCEPÇÃO  

 

O homem é um ser social que interage com o meio externo através de processos 

estruturados para perceber o outro e a si mesmo com atributos cognitivos ou perceptuais 

que denotam seus sentimentos, intenções, pensamentos, desejos, movimentos e expressões.  

A sensação e a percepção, então, surgem como ponto de partida para a pesquisa dos 

processos mentais, estudada desde os antigos na Grécia quando os filósofos buscavam 

entender o modo como se adquire o conhecimento do mundo externo. Aristóteles (384-322 

a.C.) acreditava que o conhecimento do mundo exterior acontecia através da experiência 

fornecida pelos sentidos e estabeleceu a divisão dos cinco sentidos: visão, audição, paladar, 

olfato e tato (Schiffman, 2005). No início do século XIX, os positivistas propuseram o 

estudo do comportamento através das ciências biológicas derivadas de observação 

objetiva, até então, apenas entendida por meio da filosofia (Baldo & Haddad, 2003).  

Os empiristas defendiam que o conteúdo da mente era uma soma das experiências 

sensoriais proporcionadas pelo sentido da escrita em uma folha em branco, inicialmente 

vazia. Segundo Gardner e Martin (2003), é na visão empírica que os estudos sobre 

percepção ganharam força com as descobertas das ciências biológicas, químicas e físicas, 

se confundindo com os estudos sobre a luz e a óptica. Weber, Fechner, Helmholtz e Wundt 

observaram que as sensações diferem no modo de recepção, mas compartilhava a 

necessidade de um estímulo físico para desencadear um conjunto de eventos, 

transformando-o em impulso nervoso que geraria uma resposta perceptual ou a experiência 

consciente da sensação. Wundt (1832-1920) conduziu uma série de estudos laboratoriais 

sobre visão, audição, atenção e tempo de reação, colocando as sensações como objeto de 

estudo dos processos mentais.  
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Para Schiffman (2005), a percepção foi estudada em abordagens que perpassaram 

historicamente pelo estruturalismo, gestalt e construtivismo, alcançando, na atualidade, 

com o advento da informática, a abordagem computacional e por último, a 

neurofisiológica. Na visão estruturalista, a percepção era baseada em seus elementos mais 

simples e básicos da experiência consciente, as sensações elementares. Cada elemento 

pontual de um estímulo produz uma sensação singular, e o efeito total das sensações 

originaria a percepção. Esta abordagem defende o uso da introspecção analítica, onde os 

elementos ou as unidades que compõem o conteúdo da mente são as sensações, as 

imagens, as afeições e os sentimentos. 

A gestalt surgiu como reação ao estruturalismo salientando as propriedades 

organizacionais e relacionais do evento perceptivo através de formas significativas, 

conexas e holísticas. Para os gestaltistas, o estímulo se apresenta intimamente conexo e 

integrado de maneira a não se perceber seus elementos pontuais, o que se percebe é o todo, 

o global, a forma. A preocupação dos gestaltistas era detectar a essência dos processos 

perceptivos através da captação de uma figura em relação ao contexto por trás desta 

(relação figura/fundo). Na mesma relação, sujeito e objeto foram interpretados excluindo 

as interferências emocionais ou motivacionais como constitutivas do processo de 

percepção (Penna, 2000). 

A abordagem construtivista propôs a percepção como uma construção mental 

baseada em estratégias cognitivas, no conjunto de experiências passadas, tendenciosidades, 

expectativas, motivacionais e/ou atencionais. Nesta visão, o indivíduo constrói ou infere 

suas percepções baseado em interpretações da informação fornecida pelo ambiente 

(Castañon, 2005).   

Já a perspectiva computacional envolve uma análise matemática orientada e 

rigorosa de certos aspectos da percepção visual, derivada do uso da simulação 
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computacional e da inteligência artificial. Na abordagem computacional, a informação é 

transformada numa representação de variações de sombra, luminosidade e profundidade, 

entre outras características (Schiffman, 2005). 

A abordagem neurofisiológica explica os fenômenos sensoriais e perceptivos por 

meio dos mecanismos neurais e fisiológicos das estruturas sensoriais. A psicofísica enfoca 

a relação entre as características físicas do estímulo e os atributos da experiência sensitiva, 

enquanto a fisiologia sensitiva investiga as consequências neurais do estímulo, envolvendo 

desde a recepção sensorial ao processamento no encéfalo (Meyer, 2002).  

A interdisciplinaridade, na atualidade, levou ao surgimento da neurociência 

cognitiva que busca entender a base biológica da consciência e os processos mentais pelo 

qual o indivíduo pode: perceber, pensar, agir, aprender e lembrar, concentrando-se no 

mecanismo cerebral. Nesta abordagem, os processos cognitivos e perceptivos resultam da 

interação de processos mentais simples mediados pela atividade neural no cérebro, ou seja, 

podem ser compreendidas a partir das atividades das redes neurais interconectadas em 

várias regiões cerebrais. A combinação entre a abordagem da psicofísica e da fisiologia 

sensitiva em experimentos recentes, usando a tomografia por emissão de pósitrons e a 

ressonância nuclear magnética funcional demarcam os estudos em percepção em 

neurociência cognitiva (Meyer, 2002). 

Estes aspectos iniciais são essenciais para o conhecimento sobre a percepção dentro 

de uma abordagem global. Vale salientar que para entender os modelos teóricos que 

embasaram este estudo é necessário conhecer conceitos e características básicas da 

sensação e percepção, que serão abordadas no tópico subsequente. 
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II.1. Características Básicas da Sensação e Percepção 

 

Os aparelhos sensoriais, funcionalmente, alertam o ser vivo para os perigos e 

ameaças que o cerca, tornando a sensação e a percepção essenciais para o 

autoconhecimento do indivíduo e sua relação diária com o ambiente, sendo moduladas por 

uma atividade cerebral complexa em razão da estimulação do meio (Amaral, 2003). 

O conhecimento do mundo externo depende dos órgãos dos sentidos, da relação 

entre o ambiente e a consciência que se tem dele, associado à conexão ordenada e precisa 

entre os componentes estruturais do sistema neurobiológico, que sofrem aprimoramento de 

acordo com a necessidade funcional de sobrevivência. 

Dentre os componentes do sistema neurobiológico, o encéfalo humano possui uma 

rede com milhares de células nervosas interconectadas em sistemas responsáveis pela 

construção da percepção sobre o mundo externo e pelo controle do mecanismo das ações. 

A especificidade das conexões sinápticas, determinadas durante o desenvolvimento, forma 

a base comportamental no que se refere à percepção, ação, emoção e aprendizagem. A 

regulação dos circuitos neurais associado ao ambiente externo e interno é essencial dentro 

do contexto perceptual desde a concepção do ser humano (Kandel, 2003).  

Neste sentido, as sensações referem-se ao contato inicial do ser vivo com a 

detecção e codificação da energia do ambiente físico vinda da luz, pressão, calor, ruído ou 

substâncias químicas. O conhecimento do ambiente físico externo e a sensação interna da 

realidade física resultam da coleta de informações sensoriais captadas pelas células 

receptoras nos órgãos dos sentidos (Schwartz, 2004). 

A percepção começa quando uma forma de energia incide sobre as interfaces, entre 

o corpo e o ambiente, sejam elas externas ou internas, encontrando no organismo vivos 

células receptoras sensíveis a estímulo específico. Estes receptores periféricos se ligam ao 
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córtex cerebral através das vias sensórias ao traduzir as sensações recebidas em impulso 

elétrico que trafega pelos neurônios, traduzindo, assim, a linguagem do ambiente para a 

linguagem do sistema nervoso (Lent, 2004).  

Para Schiffman (2005), a “percepção é o resultado da organização e da integração 

de informações sensoriais que levam a uma consciência dos objetos e dos eventos 

ambientais” (p. 2). Já para Lent (2004), a percepção veicula os sentidos aos aspectos da 

existência, como o comportamento e o pensamento, e atinge níveis mais altos de 

complexidade na espécie humana, ultrapassando os limites estruturais dos sistemas 

sensoriais, dentre eles a capacidade de planejar ou de construir, de indagar sobre presente, 

passado e futuro ou de imaginar coisas imperceptíveis, na ausência do estímulo sensorial 

correspondente. O sentido da visão, por exemplo, permite detectar diversos objetos do 

ambiente, mas é a percepção visual que permite reconhecê-los e diferenciá-los. 

Rodrigues, Assmar e Jablonski (2005) relatam que o processo de percepção de 

pessoas e objetos é diferente. Pois a pessoa percebida também é percebedor e suas 

intenções são atribuídas dentro deste processo perceptivo. A relação com os objetos e o 

meio ambiente é um fenômeno físico que envolve estímulos sensoriais. 

Dois indivíduos percebem o mesmo estímulo de forma diferente, pois as 

capacidades sensoriais dos neurônios são diferentes devido ao genoma, que tem caráter 

individual, e segundo pelas experiências e influências ambientais a que foram submetidos. 

Mesmo assim, o próprio indivíduo atravessa estados fisiológicos (sono, saúde ou doença) e 

psicológicos (consciência, atenção ou emoção) ao longo de um dia ou da vida, que são 

capazes de modificar as informações que os sentidos veiculam, provocando percepções 

diferentes (Lent, 2004).   

O processo perceptual é, portanto, uma construção que depende não somente da 

informação inerente a um estímulo, mas também da estrutura mental do indivíduo que o 
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percebe. Ao analisar que cada ato motor ou de percepção tem uma representação interna no 

encéfalo, então pode-se dizer que há uma representação da atividade neural do 

comportamento (Baldo & Haddad, 2003). 

As representações dos eventos perceptuais são construídas pelo encéfalo baseado na 

anatomia funcional e na interação das células nervosas, onde cada modalidade sensorial é 

mediada por um sistema neuronal distinto e tem em seus componentes um papel 

importante para a percepção. Note-se que é necessária a existência de um estímulo físico 

que desencadeia um conjunto de eventos, transformando-o em impulsos nervosos que 

chegam ao encéfalo, responsável por emitir uma resposta ao estímulo na forma de 

percepção ou experiência consciente da sensação (Bear, Connors & Paradiso, 2002). 

Lent (2004) afirma que a percepção é uma consequência da sensação e é filtrada 

pelo mecanismo de atenção, emoção, sono e outros, sendo mais seletiva que os sentidos, 

pois o sistema nervoso tem mecanismos para bloquear as informações sensoriais 

irrelevantes, permitindo-o concentrar-se nas mais importantes. 

Os atributos dos sentidos, como a localização espacial, a determinação da 

intensidade e duração de um estímulo são essenciais para identificação precisa de um 

objeto em meio a uma cena complexa, sendo diferenciados frequentemente pela a 

quantidade de energia e duração do estímulo (Avidan et al., 2002). 

Dentre as modalidades sensoriais que fazem parte do sistema neurobiológico será 

abordada, a seguir, a percepção visual, visto que as impressões acerca do ambiente 

advindas do sistema visual são importantes nas relações comportamentais do indivíduo e é 

foco deste estudo.  
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II.2. Aspectos Essenciais da Percepção Visual 

 

A informação visual é importante na relação do indivíduo com o ambiente externo 

moldando sua maneira de pensar e agir. A uma distância, é possível perceber um estímulo, 

interpretá-lo e tomar decisões coerentes quanto ao enfrentamento ou a fuga diante de uma 

análise situacional. As informações originadas pela visão são úteis para a sobrevivência, 

pois auxiliam na observação de objetos móveis e imóveis, na manutenção de uma atitude 

postural adequada e na percepção da própria posição no espaço (Gazzaniga, Ivry & 

Mangun, 2006). 

A representação mental do meio exterior acompanha o desenvolvimento cerebral e 

constitui um dos pilares da consciência e da inteligência. A influência de uma paisagem 

vista por uma criança em desenvolvimento pode levar as experiências sensoriais adversas 

marcadamente capazes de gerar comportamentos (Meyer, 2002).  

Assim como o desenvolvimento do aparato sensorial do encéfalo depende da 

experiência sensória em certos estágios críticos, o desenvolvimento do comportamento 

social também depende da experiência social em períodos específicos do desenvolvimento 

neural. Estudos foram realizados em recém-natos de um orfanato e de uma creche da 

prisão, onde apenas as crianças do orfanato foram privadas de estimulação sensória e 

social. Antes de completar o primeiro ano de vida, as crianças do orfanato apresentaram 

atraso no desenvolvimento motor, intelectual, cognitivo e social ao gerar um tipo de 

depressão anaclítica, a síndrome de Spitz ou hospitalismo, o que não ocorreu com as 

crianças da creche da prisão. Portanto, é possível que as consequências devastadoras da 

privação social no início da vida sejam causadas por alterações estruturais no 

desenvolvimento encefálico, assim como a privação visual no começo de vida resulta em 

mudanças na organização do córtex visual (Kandel, Jessell & Sanes, 2003). 
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A maioria das impressões que o indivíduo faz sobre o mundo e as memórias que se 

têm dele estão baseadas na visão através de cinco submodalidades que representam os 

aspectos identificáveis do mundo externo: localização espacial, medida da intensidade da 

luz, discriminação de formas, detecção de movimentos e visão de cores. A localização 

espacial permite identificar em que posição do campo de visão aparece um determinado 

objeto. A medida de intensidade da luz possibilita estimar o brilho de cada objeto em 

relação ao ambiente em que se encontra. A discriminação de formas permite diferenciar e 

reconhecer os objetos segundo os contornos. A detecção de movimento possibilita a 

percepção da posição estática ou dinâmica dos objetos ou seres vivos. A visão de cores 

proporciona ao indivíduo a percepção de detalhes de uma cena visual (Lent, 2004). 

Assim, uma imagem visual revela atributos de forma, cor, movimento e 

profundidade de um mundo tridimensional que será projetado em imagem bidimensional, 

construindo o processo perceptivo visual. Este processo se dá, quando a luz, forma de 

energia eletromagnética perceptível dentro de uma faixa estreita do espectro, é refletida 

nos objetos passando através do cristalino para projetar-se na retina. Os fotorreceptores na 

retina transformam a energia absorvida em sinais elétricos através do processo de 

transdução, iniciando a atividade neural (Gazzaniga et al., 2006).  

Os circuitos retinianos seguem pelo nervo óptico ao Núcleo Geniculado Lateral 

(NGL), seguindo para o córtex estriado ou córtex visual primário (V1), que é a primeira 

área cortical a receber informação e possui células que codificam os atributos básicos do 

estímulo visual (Bear et al., 2002; Gattass; 1993). 

O estudo realizado com macacos por Gattass (1993) mostrou haver uma 

representação do mundo visual no córtex cerebral em múltiplos mapas, advinda de 

diferentes porções do campo visual, cada um deles definidores de uma área visual. Estas 
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áreas visuais receberam nomes ou siglas, como a área visual primária ou V1, área visual 

secundária ou V2, V3, V4, V5 ou temporal medial. 

A área visual primária (V1) recebe e processa o conjunto de informações 

transmitidas pela retina e distribui para as áreas mais especializadas no processamento de 

uma particularidade do estímulo, as áreas V2, V3, V4, V5 e temporal inferior, seguindo 

organizadamente por duas vias: dorsal e ventral (Livingstone & Hubel, 1988). 

A via dorsal abrange de V1 ao córtex parietal posterior, incluindo a área temporal 

média e é conhecida como: via “onde”, por localizar a posição dos objetos, ou via 

magnocelular (M), por apresentar células ganglionares grandes (células M) na retina que 

projetam seus axônios para o NGL. Na via dorsal (M), a área temporal média está 

relacionada ao movimento e à profundidade, enquanto as áreas do córtex parietal posterior 

estão relacionadas à função visuoespacial (Hubel & Livingstone, 1990). 

A via ventral se estende de V1 ao córtex temporal inferior, incluindo a área V4, 

sendo conhecida como: via “o que” por identificar como são os objetos, ou via 

parvocelular (P) formada por células ganglionares pequenas (células P) da retina que se 

projetam, também, ao NGL. Os neurônios na via ventral (P) são sensíveis ao contorno das 

imagens, sua orientação e suas bordas, definindo os detalhes da imagem com alta resolução 

(Baldo & Haddad, 2003). 

A maioria das células da área visual primária V1 responde melhor a uma fina listra 

de sombra ou luz (contraste ou brilho) ou a um contorno. A área V2 e V5 participam do 

processo de movimento do estímulo no que diz respeito ao deslocamento, direção e 

velocidade; a área V4 responde preferencialmente a cor; a área V3 tem suas células 

ativadas pela orientação das linhas no espaço, enquanto a área temporal inferior se 

encarrega de percepções espaciais e complexas, como rostos ou perfis (Meyer, 2002). 
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A existência de múltiplas representações do campo visual no córtex mostra que o 

processamento visual ocorre em paralelo e serial ou hierárquico. No processamento 

paralelo, as áreas analíticas interpretam ao mesmo tempo diferentes atributos da imagem, 

enquanto que no processamento serial ou hierárquico, a área mais inferior é a V1 com as 

áreas sintéticas superiores detendo posições hierárquicas (Gattass, 1993). 

 As conexões da área primária com as áreas analíticas seguem um padrão 

topográfico, que não tem um só sentido, são conexões recíprocas e exercem uma função 

modulatória importante no processamento visual. As áreas analíticas no córtex visual estão 

envolvidas com aspectos específicos da percepção visual e cada uma delas possui uma 

representação total ou parcial do mundo visual com características próprias (Gattass, 1993; 

Gazzaniga et al., 2006). 

As informações visuais assim analisadas e sintetizadas adquirem significados 

dentro do universo perceptual. Quando há contraste de luz entre as áreas adjacentes é 

possível perceber os contornos definindo a forma de um objeto. Portanto, a percepção 

visual da forma trata da detecção e reconhecimento de estímulos em uma cena visual. A 

resolução de uma imagem visual é determinada pela densidade de receptores sensórios na 

retina e pelo tamanho de seus campos receptivos (Cornsweet, 1970; De Valois & De 

Valois, 1990). 

 A habilidade de discriminar forma e reconhecer detalhes dos objetos é mais acurada 

na área central da retina, onde os receptores sensitivos são abundantes e os campos 

receptivos são pequenos. Desta forma, a organização espacial dos receptores ativados 

dentro do órgão sensório fornece importantes informações a respeito do estímulo, sendo 

representado por mapas topográficos nas diversas áreas corticais (Baldo & Haddad, 2003; 

Tessier-Lavigne, 2003). 



54 

 

  O contorno, percebido pelo indivíduo, reúne informações sensoriais que pode 

evocar uma imagem antiga à qual ela se assemelha. Os contornos definem limites e 

margens que são fundamentais para perceber objetos ou pessoas dentro de uma cena visual, 

sendo facilitada pelos fenômenos de contraste, abordados a seguir. 

 

II.3. Limiar Sensório e Função de Sensibilidade ao Contraste 

 

Em uma cena visual, os receptores sensoriais recebem o estímulo específico que 

possui uma intensidade suficiente para ativá-las. Esta intensidade ou quantidade de 

sensação depende da força do estímulo. Assim, a menor força de um estímulo que o 

indivíduo é capaz de detectar é denominado de limiar sensório (Bear et al., 2002; Gardner 

& Martin, 2003). 

Os experimentos psicofísicos podem determinar estes limiares sensoriais que 

quando mensurados dependerão de condições fisiológicas, psicológicas e ambientais, 

apresentando alterações como resultado de fatores emocionais, ou por alguma 

anormalidade nos receptores sensórios, deficiência nas propriedades de condução nervosa 

ou uma lesão no processamento de áreas no encéfalo (Gardner & Martin, 2003; Lent, 

2004). 

Desta forma, o limiar sensório de contraste refere-se à quantidade mínima de 

modulação de luminância que o sistema visual precisa para detectar um objeto qualquer. O 

valor do contraste é obtido pela relação entre a luminância máxima e luminância mínima, 

onde a diferença entre elas é dividida por sua soma e por definição será sempre um valor 

variante entre 0 e 1. Matematicamente, a fórmula de Michelson é convencionalmente 

utilizada para estimar o contraste: 

Contraste = Lmax – Lmin / Lmax + Lmin. 
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Onde Lmax e Lmin representam as luminâncias de pico e vale de uma onda senoidal, 

respectivamente (De Valois & De Valois, 1990). A luminância é uma grandeza fotométrica 

relacionada à luz e se refere à quantidade de luz refletida de um objeto ou superfície. A 

variação de luminância de um objeto em relação à luminância que o cerca, de fundo, 

produz um fenômeno denominado de contraste (Campbell & Maffei, 1974). 

No sistema visual, o limiar sensório não pode ser determinado em termos pontuais 

exatos da matemática, então o contraste é uma medida relativa. Entretanto é possível 

definir este valor em termos da função psicométrica produzida pelo percentual de estímulo 

detectado em função da intensidade mínima percebida e da amplitude do estímulo, 

caracterizando uma curva de limiar (Schwartz, 2004). 

A curva de limiar sensório de contraste (1/FSC) pode ser definida como o inverso 

da função de sensibilidade ao contraste (FSC). A FSC é um dos indicadores da habilidade 

do sistema visual humano para perceber um estímulo em função de sua frequência 

espacial. O sistema visual humano possui alta sensibilidade quando um padrão precisa de 

pouco contraste para ser detectado (Santos & Simas, 2001a). 

A função de sensibilidade ao contraste fornece um sumário de resposta global do 

sistema visual humano para padrões de frequências espaciais e caracteriza o processo pelo 

qual o sistema visual transforma informações das várias frequências do estímulo que chega 

em estímulo percebido (Santos & Simas, 2002; Santos, Simas & Nogueira, 2003). 

Neste ponto de vista, a FSC é uma das principais funções na avaliação do sistema 

visual humano, pois investiga possíveis alterações na percepção visual da forma provocado 

por doenças degenerativas, lesão subcortical e cortical das vias visuais. Pode ser utilizada 

também para estudar o desenvolvimento e envelhecimento do sistema visual, caracterizar 

mecanismos para frequências espaciais na psicofísica e eletrofisiologia. A FSC pode ser 
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sensível a fatores ópticos, a alterações neuro-oftalmológicas e ao comportamento (Santos, 

1999). 

Alguns estudos têm utilizado a FSC para avaliar prejuízo visual provocado por 

várias doenças, como ambliopia (Montés-Micó & Ferrer-Blasco, 2001), glaucoma (Silva & 

Rodrigues, 2002; Wilensky & Hawkins, 2001), estrabismo (Kiper & Kiorpes, 1994), 

catarata (Elliott & Situ, 1998; Maraini et al., 1994), síndrome de Down (Courage, Adams 

& Hall, 1997), esquizofrenia (Kéri, Antal, Szekeres, Benedek & Janka, 2000; Slaghuis, 

1998), depressão (Cavalcanti & Santos, 2005; Lacerda, 2008), epilepsia (Mousinho, 2008) 

e surdez (Mendes, 2008). Enquanto outros têm utilizado a FSC para acompanhar o 

desenvolvimento e o envelhecimento do sistema visual (Adams & Courage, 2002; 

Benedek, Benedek, Kéri & Janáky, 2003; França, Santos & Mendes, 2006; Santos & 

França, 2006; Santos, Oliveira, Nogueira, Cavalcanti & Simas, 2007), e para verificar o 

efeito de substâncias químicas, dentre eles, o álcool (Cavalvanti, 2007) e o mercúrio 

metálico ou organomercuriais (Costa, Tomaz, Souza, Silveira & Ventura, 2008; Silveira, 

Ventura & Pinheiro, 2004; Tanan, Ventura, Souza, Grotzner, Mela & Ribeiro, 2006). 

A visão espacial pode ser definida como a visão de contraste do ponto de vista do 

estímulo estabelecido pela natureza espacial, ou seja, a capacidade de entender a partir de 

uma figura plana, uma forma espacial que possui bordas, padrões, formas e textura. O 

mundo tridimensional dos objetos pode ser representado mentalmente, sendo de 

fundamental importância ter noções de alguns conceitos para melhor compreensão, como 

serão vistos a seguir. 
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II.3.1. Estímulo Elementar: Grade Senoidal 

  

O sistema visual humano reconhece cenas visuais ou padrões complexos, 

utilizando-se de padrões simples ou estímulos elementares, visto que as células nervosas 

respondem a determinadas características dos objetos para identificar os atributos da 

imagem (Santos et al., 2003, 2005). 

Uma cena visual complexa pode ser analisada ou decomposta em blocos que 

seguem padrões de barras ou listras claras e escuras denominadas de padrões de grade 

senoidal, como mostra a Figura 1. Nos padrões de grade senoidal existe uma transição 

gradual da luminância modulada por áreas claras e escuras, delineando uma função de 

ondas senoidais (grade senoidal) descrita através de seus componentes (De Valois & De 

Valois, 1990). 

 

 

 
 
De acordo com Santos e Simas (2002), um estímulo do tipo função senoidal é um 

padrão elementar descrito em termos de sua frequência espacial. Em uma grade senoidal, 

um ciclo corresponde a uma listra clara e uma escura. O número de ciclos por medida de 

_________________________ 

2Nota. De Sensibilidade ao Contraste em Crianças Pré-escolares com Método Psicofísico, de V. C. R. M. 
França, N. A. Santos e L. C. Mendes, 2006. Psicologia: teoria e pesquisa, 22(3), 335-338. 

Figura 1. Exemplo de 
padrão de grade senoidal2 
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espaço define frequências espaciais (Figura 2), que em processamento visual da forma foi 

convencionalmente denominada de ciclo por grau de ângulo visual (cpg). O estímulo de 

grade senoidal é definido em relação aos eixos x e y, quando descritas em um sistema de 

coordenadas cartesianas, como um estímulo elementar ideal para determinar as 

características das respostas visuais para uma faixa de frequência espacial. 

 

 

 

 

Portanto, é possível reduzir uma cena visual complexa a um mosaico, ou matriz, de 

regiões claras e escuras, como blocos de construção, cujos perfis de luminância 

demonstram uma série de picos e vales graduais, traçando a função de ondas senoidais no 

sistema cartesiano (Schwartz, 2004). O estímulo elementar possui a variação da 

intensidade da luz como característica física cujo correlato subjetivo-perceptual é o brilho 

ou contraste. Os estímulos de frequências espaciais diferentes podem ser percebidos nas 

diferenças entre as modulações de luminâncias através do contraste (Santos, 1999; 

Schwartz, 2004).  

 

____________________ 

3Nota. De Webvision. The Organization of the Retina and Vision System. Psychophysics, de M. Kalloniats e 
C. Luu. Acesso em 23 de março, 2008, em http//webvision.med.utah.edu/KallSpatial.html#contrast. 

Figura 2. Exemplo de frequência espacial, (a) 1 ciclo por grau de ângulo 
visual e (b) 2 ciclos por grau de ângulo visual3 

(a) (b) 
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Alguns modelos teóricos surgiram para investigar como o sistema visual humano 

processa as características espaciais de padrões visuais e serão discutidos no tópico 

seguinte. 

 

II.3.2. Modelos Teóricos em Percepção Visual da Forma 

 

 Na busca para identificar os atributos ou as subunidades na qual um padrão 

complexo é decomposto e processado, surgiram algumas teorias que foram classificadas 

em modelo detector de características e modelo de canais múltiplos (Santos & Simas, 

2001b). 

 O modelo detector de características, também denominado de modelo hierárquico 

ou serial, originou-se com os estudos clássicos de Hubel e Wiesel (1962-1968) realizados 

com campo receptivo de células do córtex estriado de gato e macaco. Estes estudos 

conduziram à descoberta de que os neurônios do córtex visual primário respondem 

seletivamente para linhas claras ou escuras e bordas de larguras específicas em diversas 

orientações espaciais. Devido à conexão em ordem crescente de especificidade dos campos 

receptivos foi considerado como um modelo hierárquico (Santos, 1999; Santos & Simas, 

2002).  

 A abordagem de canais múltiplos tem sido utilizada para caracterizar a visão 

espacial, pois abrange a seletividade de resposta do sistema visual humano a frequências 

espaciais. O modelo de canais múltiplos assume que cada faixa estreita de frequência 

espacial é conduzida por um canal independente e a função de sensibilidade ao contraste é 

o envelope da sensibilidade para a série total de canais separados, cada um sensível a uma 

região restrita do espectro. Um canal pode ser definido do ponto de vista psicofísico, como 

um filtro com estrutura independente no sistema, que ocupa uma faixa estreita de 



60 

 

frequência espacial, ou do ponto de vista fisiológico, como uma população de neurônios 

sintonizados para uma faixa estreita de frequência espacial (Santos, 1999; Santos & Simas, 

2001b). 

Considerando a abordagem de canais múltiplos, a informação que chega ao sistema 

pode ser decomposta em um primeiro estágio para ser composta em outro estágio 

posteriormente, análise e síntese de Fourier. Em um padrão complexo, as ondas senoidais 

simples possuem frequências espaciais de forma que os harmônicos ou frequências mais 

altas são múltiplos inteiros da frequência mais baixa ou fundamental. Por exemplo, para 

formar um padrão cuja distribuição de intensidade se aproxima de uma onda quadrada 

(padrão complexo) é feita uma combinação da fundamental f e seus harmônicos ímpares 

3f, 5f e 7f (Schwartz, 2004).  

 As informações de alta frequência espacial correspondem aos detalhes, enquanto as 

informações de baixa frequência correspondem a estruturas de padrões grossos ou largos. 

A existência de diferentes canais para a detecção de frequências espaciais distintas é 

importante para analisar a perda de sensibilidade em determinadas faixas de frequências 

espaciais, ao mesmo tempo em que fornece um meio simples e preciso para descrever e 

resumir os detalhes estruturais da cena visual. Assim, a análise de frequências espaciais, 

aplicada a formas complexas, indica o papel que a análise de Fourier pode vir a 

desempenhar no processamento de imagens (De Valois & De Valois, 1990). 

A análise de Fourier, ou sistema linear, é uma técnica matemática que seleciona a 

distribuição espacial complexa da luz que abrange uma cena, analisando-a em seus 

componentes simples de ondas senoidais, com frequências específicas, fase e amplitude 

apropriada. Assim, a análise de Fourier é a decomposição de qualquer forma de onda 

complexa em seus componentes elementares. Inversamente, os componentes das ondas 

senoidais podem somar-se para produzir o padrão complexo, síntese de Fourier ou 
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transformada inversa de Fourier (De Valois & De Valois, 1990). O sistema é denominado 

de linear quando os componentes de Fourier transferidos pelo sistema visual se adicionam 

no plano da imagem, onde a resposta é proporcional ao estímulo (Santos, 1999). 

 No capítulo seguinte será abordada a percepção visual com base na farmacologia e 

na neurobiologia, envolvendo a ação das drogas antineoplásicas para o tratamento 

sistêmico do câncer. 
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III. PERCEPÇÃO VISUAL E A AÇÃO DAS DROGAS ANTINEOPLÁSICAS 

 

Para exercer sua atividade, os medicamentos antineoplásicos chegam até a célula, 

atravessam a membrana plasmática, sendo convertidos a metabólito ativo dentro do 

citoplasma e atingem o seu alvo, normalmente no núcleo celular. Cada dose de citostático 

administrada destrói certa fração de células leucêmicas e após a quimioterapia o 

crescimento de células tumorais se faz na mesma taxa observada previamente ao 

tratamento. Então, são necessárias múltiplas administrações de quimioterápicos em doses 

que condicionem taxa de destruição celular maior do que a da repopulação do tumor 

(Bittencourt & Brunstein, 2006). 

As doses são administradas, geralmente, em seis ciclos de 21 dias, no mínimo, visto 

que dentro do esquema de associação entre o 5-fluorouracil, ciclofosfamida e adriamicina 

(FAC), o organismo só se recupera na contagem mínima de granulócitos no sangue em 21 

dias (Hardman & Limbird, 2003). 

As drogas antineoplásicas não são seletivas, ou seja, não agem apenas em células 

cancerosas. E por via sistêmica podem atingir o sistema nervoso central causando possíveis 

reações em células normais. Inclusive nas regiões do córtex visual, responsáveis pela 

percepção e processamento de contraste (Menke et al., 2006). 

Gardner e Martin (2003) afirmam que “mensurações separadas de detectibilidade 

do estímulo e do critério de resposta podem ser combinadas com o conceito de limiar para 

explicar os mecanismos de ação das drogas” (p.422). Portanto, é provável que o 

mecanismo de ação das drogas antineoplásicas possa alterar os limiares sensórios de 

contraste. Pois existe toxidade nas células do sistema nervoso central quando estas drogas 

são administradas para o tratamento do câncer. 



63 

 

 Eisner, Austin e Samples (2004) realizaram um estudo para verificar se doses 

padrões de tamoxifen (inibidor de estrogênio usado na hormonioterapia) afetam sensações 

visuais mediadas por pequenos comprimentos de onda. Para isso, mediram dois tipos de 

campos visuais (30-20 e 24-20) em mulheres que estavam em tratamento diário com 20 mg 

de tamoxifen como adjuvante para o tratamento do câncer de mama, usando perimetria 

automática de comprimento de onda curto, ajustado em 440 nanômetros e o teste 

psicofísico perimetria de dupla frequência, observando o comprimento de onda via cones. 

Os resultados deste estudo indicaram que tamoxifen afeta preferencialmente alguns tipos 

de caminhos visuais, em especial o comprimento de onda curto. Portanto, devido a não 

seletividade, esta droga afeta propriedades de adaptação do comprimento de onda curto via 

cones, atingindo funções neurais do sistema visual. 

 Com o objetivo de avaliar os efeitos do estrógeno e tamoxifen, através da 

tomografia por emissão de prótons, medidas de metabolismo cerebral e imagem por 

ressonância magnética funcional, foram realizadas em três grupos de mulheres na fase pós-

menopausa. O primeiro grupo de mulheres tomou estrógeno; no segundo grupo, as 

mulheres tinham câncer de mama e tomaram estrógeno; e no terceiro grupo, as mulheres 

não tomaram estrógeno ou tamoxifen. Os resultados forneceram evidências fisiológicas e 

anatômicas para os efeitos neuroprotetor do estrógeno (Eberling, Wu, Tong-Turnbeaugh & 

Jagust, 2004). 

 O tamoxifen tem sido usado de forma preventiva em mulheres na fase de pós-

menopausa com risco alto de incidência de câncer de mama. Paganini-Hill e Clark (2000) 

realizaram um estudo para verificar a associação do uso de tamoxifen com cataratas e 

outros problemas oculares, e seus resultados mostraram que o uso por 5 anos ou mais de 

tamoxifen aumenta o risco de catarata. 
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 O paclitaxel é uma droga antineoplásica atuante na fase mitótica da célula causando 

uma parada na duplicação, e representa um protótipo da nova geração de agentes 

antineoplásicos (os taxanos) utilizada para o tratamento sistêmico de câncer de mama. Um 

estudo eletrofisiológico, utilizando padrões de potencial evocado, eletroretinograma e 

potencial oscilatório em condições mesópicas, em mulheres tratadas com paclitaxel, 

mostrou alterações no mecanismo visual e mudanças eletrofisiológicas durante a 

administração (Scaioli et al., 2006). 

 Estudiosos do Grupo de Estudo Internacional de Câncer de Mama têm pesquisado a 

ocorrência de toxidade ocular em mulheres durante terapia adjuvante com quimioterapia. 

Eles observaram que toxidade ocular durante terapia adjuvante é um efeito colateral 

comum representada por sintomas de irritação devido à quimioterapia (Gianni et al., 2005). 

 Diante do exposto, percebe-se que os estudos com drogas antineoplásicas têm 

avançado na busca de trazer soluções para diminuir a toxidade em potencial quando 

administradas para o tratamento sistêmico do câncer. Alguns estudos feitos com 

radiologistas quanto à percepção de câncer durante a interpretação diagnóstica em exames 

mamográficos têm usado a análise de frequência espacial para observar se estes 

profissionais conseguem detectar a presença de tumor maligno (Mello-Thoms, 2003; 2006; 

Mello-Thoms, Dunn, Nodine & Kundel, 2003).  

Porém ainda não se verificou a existência de alteração nos limiares sensórios de 

mulheres submetidas ao tratamento com drogas antineoplásicas. Os mecanismos de ação 

dos componentes administrados podem atingir as células do organismo causando reações 

adversas que envolvem o sistema como um todo. Neste sentido, a neurotoxidade causada 

pela administração de alguns agentes antineoplásicos pode alterar a sensibilidade ao 

contraste para as frequências espaciais de grade senoidal em mulheres mastectomizadas 

submetidas ao tratamento quimioterápico.  
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Portanto, este estudo se justificou pela necessidade de avaliação dos aspectos 

sensoriais da percepção visual após o tratamento sistêmico do câncer em mulheres 

mastectomizadas, no sentido de investigar os possíveis prejuízos na visão causados pelas 

drogas antineoplásicas, contribuindo para entender os processos neurais e cognitivos que as 

afetam. Ao mesmo tempo em que, contribuiu em vários aspectos teóricos, 

comportamentais e funcionais relacionadas ao tratamento com agentes quimioterápicos.  

As pesquisas nas áreas de neurociência cognitiva, saúde pública e mental, 

psicofarmacologia, psicologia social, dentre outras, podem aplicá-la direta ou 

indiretamente. Por isso, as próximas etapas desta seção norteiam os objetivos deste estudo 

com vistas a sua replicabilidade nas diversas áreas da ciência.   

 

 

III.1. Objetivos 

 
III.1.1. Geral 

 

Verificar se as drogas antineoplásicas, utilizadas para o tratamento sistêmico de 

câncer de mama em mulheres submetidas à mastectomia, alteram o limiar sensório da 

percepção visual de contraste para o estímulo de grade senoidal. 

 

III.1.2. Específicos 

 
 Mensurar o limiar sensório ou função de sensibilidade ao contraste (FSC) de 

mulheres mastectomizadas submetidas ao tratamento com drogas 

antineoplásicas seguindo o esquema FAC, utilizando padrões de frequências 

espaciais de grade senoidal; 
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 Mensurar a FSC de mulheres sem patologia identificável, utilizando padrões de 

frequências espaciais de grade senoidal; 

 Comparar a função de sensibilidade ao contraste de frequências de grade 

senoidal entre os dois grupos; 

 Avaliar as alterações cognitivas e sensoriais ocorridas na visão das mulheres 

quando submetidas ao tratamento com drogas antineoplásicas. 
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IV. MÉTODO 

 

 Este capítulo consiste em apresentar os aspectos metodológicos utilizados para a 

realização do estudo, tornando possível sua replicabilidade, seguindo os passos descritos 

abaixo. 

 

IV.1. Caracterização do Estudo 

 

 Esta dissertação trata-se de uma pesquisa básica, pois, ao buscar responder a 

questões fundamentais sobre a natureza do comportamento, examinou questões teóricas 

relativas ao fenômeno da percepção e comportamento (Cozby, 2003). Apresenta um 

delineamento quase experimental ex-post facto, visto que, o experimento foi realizado após 

o diagnóstico e tratamento do câncer de mama, buscando a relação de causa e efeito em 

condições laboratoriais previamente definidas para controle e manipulação das variáveis, 

sem a randomização da amostra e controle do câncer (Campos, 2001; Cozby, 2003). 

 Teve uma abordagem quantitativa, uma vez que buscou estudar as variáveis, 

procurando descrever significados inerentes aos objetos. Utilizaram-se estratégias para 

apresentar os resultados baseado nos pacotes estatísticos: STATISCA 7.0 e ORIGIN 7.5, 

sendo gerados gráficos e tabelas. Assim, as etapas que se seguem mostram os passos 

criteriosos necessários para a realização deste estudo. 

 

IV.2. Participantes 

 

Participaram deste estudo vinte voluntárias com faixa etária entre 35 a 48 anos, 

distribuídas em dois grupos de dez. O Grupo Controle (GC) foi formado por mulheres 
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isentas de qualquer patologia identificável que afetassem o sistema nervoso central e a 

visão. O Grupo Experimental (GE) foi composto por dez voluntárias que tiveram a 

administração de drogas antineoplásicas, antes da realização da mastectomia, em seis 

ciclos de 21 dias do esquema FAC, concluído em média 3,7 meses antes da sessão 

experimental. 

A amostra foi do tipo não-probabilística acidental, selecionada em ambiente 

hospitalar específico (GE) e através de abordagem em diferentes ambientes conforme 

conveniência (GC). Para compor a amostra do GC foi realizado entrevistas nas diversas 

mulheres encontradas, selecionando através de entrevista inicial, observando os critérios de 

inclusão: idade entre 20 a 50 anos; acuidade visual normal ou corrigida; isenção de 

patologias e/ou o uso de fármacos. Já para compor o GE abordou-se as mulheres atendidas 

pelo setor de fisioterapia do Hospital Napoleão Laureano, em João Pessoa - PB, através de 

entrevista inicial (Anexo 1), nivelando e equiparando os critérios de inclusão. A escolha da 

amostra do grupo experimental foi realizada neste hospital por ser referência no estado da 

Paraíba de caráter público, atendendo a toda população nos diversos casos de câncer e suas 

particularidades, de forma ambulatorial, clinica e terapêutica. 

Foram utilizados três critérios de inclusão da amostra (GE):  

1. A administração da quimioterapia se deu em caráter neo-adjuvante; 

2. Mesmo regime e componente químico antineoplásico (FAC - 5-FU, doxorrubicina 

(adriamicina) e ciclofosfamida) utilizado em proporções similares, como mostra a 

Tabela 2; 
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TABELA 2  

Proporção dos componentes químicos 

 

 

3. O intervalo de tempo entre o último dia da administração da quimioterapia e o dia da 

primeira sessão experimental girando em torno de seis meses, conforme mostra a 

Tabela 3. 

 

Grupo 

Experimental4  

(n=10) 

Componentes químicos 

5-fluorouracil Adriamicina Ciclofosfamida 

A  775 mg 77,5 mg 775 mg 

B 850 mg 85 mg 850 mg 

C 850 mg 85 mg 850 mg 

D 755 mg 75,5 mg 755 mg 

E 775 mg 77,5 mg 77,5 mg 

F 775 mg 77,5 mg 775 mg 

G 850 mg 85 mg 850 mg 

H 775 mg 77,5 mg 775 mg 

I 850 mg 85 mg 850 mg 

J 755 mg 75,5 mg 755 mg 

Média 801 mg 80,1 mg 801 mg 
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TABELA 3  
Intervalo (em meses) entre o término da quimioterapia e a 1ª sessão experimental 

Grupo 

Experimental4 

(n=10) 

Data da ultima 

administração  

medicamentosa 

Data da 1 ª sessão  

experimental 

Intervalo (em meses) entre o 

término da  

quimioterapia e a 1ª sessão 

experimental 

A 23.11.2007 01.04.2008 4 

B 08.08.207 26.02.2008 6  

C 04.09.2007 27.02.208 5  

D 21.11.2007 11.03.2008 4 

E 05.12.2007 12.03.2008 3 

F 01.03.2008 11.04.2008 1 

G 07.12.2007 11.03.2008 3 

H 20.11.2007 13.03.2008 4 

I 09.12.2007 03.04.2008 4 

J 07.07.2008 07.10.2008 3 

Média 3,7 

 

 

Todas as participantes (GE e GC) não tinham prática regular de etilismo e/ou 

tabagismo e apresentaram acuidade visual normal ou corrigida e estavam livres de outras 

patologias que pudessem acometer o sistema visual ou o sistema nervoso central, 

identificadas através de entrevista inicial. 

 

__________________ 

4Nota. As participantes do grupo experimental foram identificadas em letras do alfabeto, garantindo o 
caráter sigiloso da pesquisa 
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IV.3. Local 

 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Percepção Neurociências e 

Comportamento (LPNeC) da Universidade Federal da Paraíba que apresenta as condições 

climáticas, de iluminação e sonorização adequadas para o experimento. Este laboratório 

fica situado no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, vinculado ao Departamento 

de Psicologia da referida universidade, Cidade Universitária, João Pessoa, Campus I, 

58059-900, fone (83)3216-7330, endereço eletrônico: www.cchla.ufpb.br/lpnec.  

 

IV.4. Instrumentos da Coleta de Dados  

  

Para a realização dos experimentos foi utilizado um programa específico 

desenvolvido pelo LPNeC da Universidade Federal da Paraíba em parceria com o 

Laboratório de Percepção Visual da Universidade Federal de Pernambuco. Utilizou-se o 

equipamento Bits++, que ajusta a resolução dos estímulos no monitor de vídeo de 8 para 

14 bits, e um fotômetro OptiCAL para medir e ajustar a luminância da tela do monitor, 

ambos produzidos pela Cambridge Research Systems. Ainda foi utilizado um monitor de 

vídeo do tipo LG/RCT de 19 polegadas, computador com placa de vídeo de 128 megabytes 

com entrada VGA e DVI, mantido a 150 centímetros (cm) de distância do participante. 

 Para mensurar a função de sensibilidade ao contraste foram utilizados padrões de 

grade senoidal de 0,25; 1; 4 e 8 cpg (ciclo por grau de ângulo visual) como estímulo de 

teste. E como estímulo neutro foi utilizado um padrão homogêneo com luminância média 

de 42,4 cd/m2 (candela por metro quadrado), demonstrado na Figura 3. Os estímulos foram 

apresentados aleatoriamente em tons de cinza em tempo real no monitor.  
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 Ainda foram utilizadas as informações contidas nos prontuários das voluntárias do 

grupo experimental e na ficha de entrevista inicial de ambos os grupos, experimental e 

controle, conforme Anexos 1 e 2 

 

IV.5. Procedimento 

 

Após liberação da instituição para a realização da pesquisa, as participantes foram 

submetidas a alguns questionamentos iniciais para caracterizar a triagem necessária à 

seleção da amostra. 

O questionário abordou questões simples como: idade, aferição da pressão arterial, 

tempo de realização do último exame oftalmológico, presença de patologias associadas 

(hipertensão, diabetes, glaucoma, etc.) e tempo de conclusão do ciclo farmacológico. Neste 

momento, as participantes eram convidadas a participar, tendo sido esclarecidas quanto à 

voluntariedade com garantia de sigilo. Em seguida, deslocava-se com a voluntária até o 

LPNeC, na Universidade Federal da Paraíba, onde eram inicialmente esclarecidos os

Figura 3. Estímulos padrões de grade senoidal de frequências espaciais de: (i) 0,25 cpg; (ii) 1 cpg; 
(iii) 4 cpg; (iv) 8 cpg; e (v) o estímulo visual neutro de luminância homogênea. (Estímulos 
originalmente calibrados para serem vistos a 150 cm de distância do monitor)5. 

(i)  (ii)  (iii)  (iv)  (v)  

________________ 

5Nota. Estímulos gerados pelo programa específico para o experimento criado pelo LPNeC em parceria com 
o Laboratório de Percepção Visual da Universidade Federal de Pernambuco.  
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procedimentos, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido, conforme Anexo 

3. 

Posicionava-se, então, a participante sentada a uma distância de 150 cm do monitor 

de vídeo, tendo a sua frente o mouse colocado em uma mesa de apoio, conforme ilustra a 

Figura 4. 

 

 

 

 

As participantes foram instruídas a escolher, pressionando o botão esquerdo (ou 

número 1) do mouse quando julgassem que o estímulo de teste foi apresentado em 

primeiro lugar, ou o botão direito (ou número 2) do mouse quando julgasse que o estímulo 

teste foi apresentado em segundo. Só se dava prosseguimento, após a aplicação de uma 

simulação do experimento, quando o pesquisador percebia que estes procedimentos 

estavam claros para a participante. 

Em seguida, se iniciava o experimento, tendo as medidas realizadas com base no 

método psicofísico da escolha forçada com duas alternativas de escolha, onde a 

participante escolhia entre dois estímulos apresentados sucessivamente no centro da tela do 

monitor de vídeo àquele que continha a frequência de teste (grade senoidal). Quando a 

Figura 4. Ambiente laboratorial: equipamentos e simulação do 
posicionamento da participante 
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resposta era correta, havia a emissão sonora e um intervalo de 3 segundos para ser 

apresentado um novo par de estímulos. Caso a resposta estivesse incorreta, apresentava-se 

um novo par de estímulos com alteração no contraste. 

O critério adotado para variar o contraste de cada frequência espacial testada foi de 

três acertos consecutivos para decrescer uma unidade e um erro para acrescer uma unidade 

(20%). Seguindo estes critérios, no final da sessão, a frequência de teste foi percebida pelo 

participante 79% das vezes no decorrer das apresentações para a escolha entre os dois 

estímulos. Ao atingir o total de seis valores de máximos e mínimos de contraste o 

programa indicou o término automático da sessão experimental, gerando um arquivo texto 

contendo os valores de contraste, média e desvio padrão de cada frequência. Cada uma das 

frequências da curva de limiar de contraste foi estimada duas vezes, em dias diferentes.  

Os aspectos éticos para a realização deste estudo seguiram as normas ditadas pelo 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) e serão apresentadas a seguir. 

 

IV.6. Aspectos Éticos do Estudo 

 

O projeto foi encaminhado e aprovado conforme certidão protocolada sob o n° 

1342/07, contida no Anexo 4, emitida pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 

Saúde da Universidade Federal da Paraíba - CEP/CCS, que analisaram danos físicos ou 

psicológicos e os custos benefícios obtidos com os prováveis resultados. 

Solicitou-se a autorização para coleta dos dados no Hospital Napoleão Laureano, 

concedida na representação de seus diretores conforme carta de apresentação assinada e 

datada, contida no Anexo 5. 

O caráter voluntário e sigiloso da participação das mulheres, bem como a 

autorização para divulgação dos resultados, foi estabelecido mediante a assinatura de um 
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termo de consentimento (Anexo 3), conforme resolução normativa n° 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde, que rege as declarações e diretrizes envolvendo seres humanos sob a 

ótica do indivíduo (Cozby, 2003). 
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V. RESULTADOS 

 

Os dados coletados através das fichas de entrevista inicial foram agrupados em 

planilhas do Microsoft Office Excel, traçando-se o perfil sociodemográfico da amostra, 

grupo controle e experimental, conforme mostra a Tabela 4. Observou-se que 50 % das 

mulheres estavam na faixa etária entre 41 a 45 anos e o estado civil de 60%separada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além de identificar características peculiares ao experimento, buscou-se identificar 

a localização prevalente de retirada da mama, o tipo de carcinoma mamário e antecedentes 

familiares, dados demonstrados na Tabela 5. Denotou-se uma frequência maior de 

mulheres com câncer ductal infiltrante, com prevalência de localização da retirada da 

mama esquerda e 70% delas referiram ocorrência da patologia na família.  

 

 

 

Variável (N=20)  f % 

Faixa Etária 35 – 40 4 20 

 41 – 45 10 50 

 46 – 48 6 30 

    

Estado Civil Solteira 1 5 

 Casada 7 35 

 Separada 12 60 

TABELA 4  
Perfil da amostra segundo faixa etária e estado civil 
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A cada sessão experimental, os dados eram gerados automaticamente pelo 

programa, sendo emitido, para cada estímulo de teste, um arquivo texto contendo: 

identificação do participante; data da realização da sessão experimental; hora do início e 

término do teste visual; informações sobre o tipo, a frequência e o diâmetro da 

circunferência do estímulo de teste; valor da distância entre o monitor e o participante; o 

valor do limite de contraste inicial do teste; o tempo de apresentação em milissegundos; o 

número de máximos e mínimos desejado; os valores de contraste; média dos máximos; 

média dos mínimos; média dos máximos e mínimos; e, o desvio padrão, conforme 

demonstra o Anexo 6. 

 

________________ 

6Nota. CA refere-se à abreviatura de câncer. 

Grupo Experimental (n=10)  f % 

Diagnóstico 6CA ductal Infiltrante 8 80 

 CA lobular invasivo 1 10 

 CA intraductal 1 10 

    

Antecedente familiar Sim 7 70 

 Não 3 30 

    

Lateralização da Mama Retirada Esquerda 6 60 

 Direita 4 40 

TABELA 5 
Grupo Experimental segundo diagnóstico, antecedente familiar e lateralização da 
mama retirada 
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Os valores de limiar de contraste máximos e mínimos por frequência espacial (0,25; 

1; 4 e 8 cpg) foram agrupados em duas planilhas do Microsoft Office Excel, conforme 

condição, experimental (GE) e controle (GC), respectivamente. As medidas foram 

estimadas duas vezes para cada participante, gerando 20 curvas de limiar de contraste para 

cada grupo, totalizando 40 curvas de limiar de contraste. 

Cada frequência espacial testada por grupo, também foi estimado duas vezes, 

gerando 12 valores (6 máximos e 6 mínimos) de limiar de contraste por participante para 

cada frequência espacial. Isto representa um total de 240 valores de limiar de contraste 

para cada frequência espacial na amostra estudada. Estes valores assim agrupados geraram 

o valor da grande média para cada frequência espacial por grupo, sendo utilizada como 

estimativa do limiar sensório em função da frequência espacial para cada estímulo, 

conforme mostra Tabela 6, a seguir. É importante ressaltar que a relação entre grupos foi 

calculada dividindo o maior valor de limiar pelo menor. 

 

 

Grupos/Frequência 

espacial 0,25 cpg 1 cpg 4 cpg 8 cpg 

  Limiar FSC Limiar FSC Limiar FSC Limiar FSC 

Experimental 0,0199 50,25 0,0089 112,36 0,0312 32,05 0,1848 5,41 

Controle 0,0186 53,76 0,0100 100 0,0261 38,31 0,1132 8,83 

Relação entre 

Grupos  1,07  1,12  1,19  1,63 

 

 A função de sensibilidade ao contraste é o inverso do limiar de contraste, por isso, 

quanto menor o limiar de contraste maior a sensibilidade do sistema visual humano para 

perceber o estímulo nas frequências testadas. Neste estudo, as frequências espaciais de 

TABELA 6  
Valores da grande média do limiar e da FSC para cada frequência espacial por grupo 
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grade senoidal 0,25, 4 e 8 cpg tiveram níveis maiores de sensibilidade para o grupo 

controle, enquanto que 1 cpg foi a frequência espacial de maior sensibilidade para o grupo 

experimental.  

Considerando o intervalo de confiança de 99,9%, estatísticamente, a análise de 

variância (ANOVA) para medidas repetidas mostrou diferença significante entre o limiar 

de contraste do grupo experimental e do grupo controle (F(1,238)=23,97; p<0,001). As 

mulheres mastectomizadas submetidas a tratamento sistêmico do câncer utilizando o 

esquema FAC (grupo experimental) precisaram da ordem de 1,07 mais contraste para 

perceber a frequência espacial de 0,25 cpg, 1,19 para frequencia de 4 cpg e 1,63 para 8 

cpg, quando comparadas às mulheres  isentas de patologias e uso das drogas 

antineoplásicas (grupo controle). Por outro lado, as participantes isentas de patologias e do 

uso das drogas antineoplásicas precisaram da ordem de 1,12 mais contraste para perceber o 

estímulo de frequência espacial de 1 cpg.  

A análise através do teste post-hoc Tukey HSD mostrou diferença significante na 

frequência espacial de 8 cpg (p<0,0001), porém as outras frequências testadas não 

apresentaram diferença significante. Ou seja, as participantes sem patologia identificável e 

sem uso de drogas antineoplásicas perceberam melhor a frequência mais alta. 

A Figura 5 a seguir mostra o gráfico da sensibilidade ao contraste (FSC) dos grupos 

controle e experimental para os estímulos visuais de teste nas frequências espaciais de 

0,25; 1; 4 e 8 cpg, gerado a partir do programa ORIGIN 7.5.  
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Portanto, na figura acima, notam-se os perfis da curva de sensibilidade ao contraste 

para os dois grupos, experimental e controle, onde a FSC mostrou um aumento da 

sensibilidade nas frequências de 0,25; 4 e 8 cpg para o grupo controle e uma pequena 

diminuição na frequência de 1 cpg. Isto significa dizer que as mulheres submetidas a 

tratamento quimioterápico com administração de 5-fluorouracil, adriamicina e 

ciclofosfamida testadas neste estudo apresentaram maior sensibilidade na frequência 

espacial de 1 cpg. 

Desta forma, pode-se afirmar que há variação na sensibilidade ao contraste entre as 

mulheres do grupo experimental e controle, isto é, a hipótese experimental, de que as 

mulheres mastectomizadas quando submetidas a tratamento com drogas antioneoplásicas 

podem ter sua percepção visual alterada, está confirmada e aceita. Estes dados encontrados 

serão alvos de discussão no próximo capítulo. 

Figura 5 – Curvas de sensibilidade ao contraste em função das frequências espaciais 
de 0,25; 1; 4 e 8 cpg do grupo controle e experimental. 
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VI. DISCUSSÃO  

 

O objetivo desta dissertação foi de verificar se o uso dos fármacos administrados 

para o tratamento sistêmico do câncer de mama pode alterar a percepção visual em 

mulheres mastectomizadas, utilizando o limiar de contraste como instrumento de análise 

em função de frequências espaciais específicas. Para isto, a sensibilidade ao contraste de 

mulheres mastectomizadas que tomavam o esquema 5-fluorouracil, adriamicina e 

ciclofosfamida (FAC) para o tratamento do câncer de mama foi estimada e comparada com 

as mulheres sem a patologia ou uso de fármacos, com faixa etária pareada, utilizando o 

estímulo de grade senoidal nas frequências: 0,25; 1; 4 e 8 cpg.  

Santos (1999) relata que a função de sensibilidade ao contraste é o envelope da 

sensibilidade para a série total de canais separados, onde um conjunto de neurônios se 

encontra sintonizada para faixas específicas de frequências. Neste estudo, o grupo de 

mulheres do grupo experimental apresentou limiar de contraste baixo na frequência de 1 

cpg e limiar alto em 0,25; 4 e 8 cpg. Estes resultados sugerem que as mulheres 

mastectomizadas que tomaram a administração do FAC tiveram alterações nas frequências 

espaciais baixas (0,25 cpg) e altas (8 cpg) quando comparadas com as mulheres sem 

patologia identificável ou uso de drogas antineoplásicas. 

A alteração encontrada na frequência espacial de 0,25 foi pequena quando 

comparada com a da frequência de 8 cpg, sugerindo não haver modificações significativas 

no mecanismo neural. Porém, o limiar alto encontrado na frequência 8 cpg do grupo 

experimental em comparação com o grupo controle, revelou menor sensibilidade para o 

grupo experimental que precisou de mais contraste para perceber o estímulo, com 

significância estatisticamente comprovada. A frequência de 8 cpg é alta e está relacionada 

aos detalhes dos objetos em uma cena visual. Esta frequência se encontra mais acurada na 
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área central da retina onde os receptores sensoriais são abundantes, sendo os impulsos 

elétricos conduzidos pelos neurônios da via parvocelular até o córtex cerebral (Baldo & 

Haddad, 2003; Kandel, 2003; Schwartz, 2004). 

As alterações na frequência 8 sugerem que células receptoras da retina ou da via 

parvocelular podem estar deficientes ou sofreram alterações na condução nervosa ou houve 

lesões na área encefálica do processamento visual, pela influência de algum dos 

componentes químicos usados durante a administração quimioterápica do FAC nestas 

mulheres.  

As ações desejadas destas drogas, principalmente suas capacidades citotóxicas e 

imunomoduladoras são obtidas à custa de efeitos colaterais severos. Estas drogas não são 

seletivas, sendo tóxicas também aos tecidos sadios (Gardner & Martin, 2003). Isto é, estas 

drogas podem, por via sistêmica, alcançar o sistema nervoso central causando alterações 

nas células nervosas, e inclusive no córtex visual primário, onde são processados os 

estímulos visuais de grade senoidal (Wilkson, Wilson &Habak, 1998; Wilson, Wilkinson 

& Assad, 1997)  

Hardman e Limbird (2003) relataram que o antineoplásico 5-fluorouracil penetra 

rapidamente no líquor, mantendo-se por 12 horas após sua administração. Desta forma, 

neste período pode atingir áreas específicas no encéfalo, inclusive em células nervosas do 

córtex visual. A amostra foi composta por mulheres que tomaram este antineoplásico (5-

fluorouracil), em 6 ciclos de 21 dias. E os resultados encontrados mostraram alteração no 

limiar sensório nas frequências espaciais mais altas pela ação de drogas antineoplásicas 

(ver Figura 5). Precisar-se-ia isolar cada componente do esquema combinado do FAC para 

especificar qual deles seria o responsável em potencial por esta alteração ou lesão neural. 

Respeitaram-se os prazos e ciclos de meia vida do esquema FAC para possibilitar a 

realização da primeira sessão experimental nas participantes voluntárias, com o mínimo de 
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1 mês e o máximo de 6 meses após a última administração. O controle desta variável 

parece determinar a eliminação dos componentes de cada medicamento pelo sistema 

excretor do organismo, veiculando a possibilidade de lesão de células dos fotorreceptores 

ou de células neurais da via parvocelular ou do córtex visual no grupo experimental. Então, 

células corticais, mesmo sadias, podem ter sofrido alterações quando receberam a toxidade 

dos medicamentos antineoplásicos. 

A escolha do estímulo espacial de grade senoidal vertical se justifica por ser um 

padrão elementar clássico para determinar as características das respostas visuais para 

faixas de frequências espaciais, como o selecionado (0,25; 1; 4 e 8). O uso de padrões 

simples se apóia na premissa da existência de canais múltiplos de frequência espaciais e na 

idéia que o sistema visual humano decompõe o estímulo complexo em componentes 

elementares (Campbell & Robson, 1968). Vários estudos utilizaram grades senoidais 

verticais como padrão para estimar a FSC (Blakemore & Campbell, 1969; Maffei & 

Fiorentini, 1977; Santos et al., 2003; Santos & França, 2006; Santos et al., 2007). 

Gardner e Martin (2003) afirmaram que nos experimentos psicofísicos os limiares 

sensoriais podem apresentar alterações como resultado de fatores emocionais, fisiológicas 

e ambientais. O controle do fator ambiental como iluminação, som e climatização foi 

alcançado através das condições estruturais e organizacionais oferecidas pelo LPNeC, 

afastando a possibilidade de interferência deste fator no momento do experimento. 

Em relação a amostra, 70% das participantes do grupo experimental apresentavam 

baixa condição socioeconômica, precisando de apoio de familiares e amigos para 

manutenção e sustento. Deste modo, tinham suas esperanças postadas no tratamento na 

expectativa do retorno as atividades laborativas com brevidade. Athayde (2008) realizou 

um estudo sobre a qualidade de vida em mulheres mastectomizadas, verificando a 

ocorrência de mudanças psicossociais pelas quais estas perpassam. Seus achados revelaram 
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que essas mulheres denotam a necessidade de apoio e de mudanças no pensamento sobre 

saúde e doença, surgindo variados sentimentos que afetam a imagem corporal.  Para 

Amorim (2006), o medo que circunda a realidade da mastectomia nas mulheres com 

carcinoma mamário, provoca alterações na imagem corporal, gerando sentimentos de 

inadaptação associado à necessidade de readaptação de uma nova imagem não desejada.  

Os sentimentos que atingem as mulheres mastectomizadas, além de afetar a 

autoimagem, podem levá-las a se distanciar do cônjuge (Athayde, 2008). Em 60% das 

mulheres mastectomizadas deste estudo, ouviu-se o relato de abandono ou desprezo pelo 

cônjuge no período de descoberta da doença, aparentemente superado, pois deram 

continuidade à vida e ao tratamento, buscando auxílio em familiares e amigos. As 

voluntárias foram questionadas acerca de sua situação relacional antes da sessão 

experimental para averiguar as possíveis interferências psicológicas durante a sessão. Elas 

só participavam se estivesse sentindo gozar de bem estar físico, espiritual e emocional. Isto 

ocorreu de forma subjetiva através de perguntas na tentativa de aproximar o estado 

emocional da amostra, porém, não foi realizado nenhum teste psicométrico que medisse 

com precisão essa condição.  

A escolha da faixa etária da amostra levou em consideração o índice de maior 

ocorrência de câncer de mama, que, segundo dados do INCA, estão entre as mulheres até 

50 anos de idade. Isto pode estar relacionado ao fator hormonal, o estrogênio receptor, 

apontado em alguns estudos como predisponente ao surgimento da metagênese de células 

na mama (Cunha, 2008; Eberling et al., 2004; Eisner et al., 2004; Rocha et al., 2007; 

Tomadino et al., 2004; Zhou & Hung, 2003).  

O tipo de câncer ductal infiltrante foi encontrado em 80% da amostra selecionada, 

corroborando com o levantamento estatístico do INCA e os estudos de Kuhnel (2006), que 

demonstraram atingir cerca de 80 a 90% dos casos de câncer de mama. 
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Houve prevalência de retirada da mama esquerda, em cerca de 60% dos casos 

entrevistados, corroborando com um estudo realizado na Universidade Federal de Minas 

Gerais que relatou a incidência da retirada da mama em 50,38% da amostra (Ferreira et al., 

2005). Associa-se este fato ao lado dos órgãos vitais existentes neste lado do tórax, pulmão 

e coração, que são alvos de eventos emocionais. 

Os casos de câncer de mama registrados estatisticamente colocam as mulheres 

numa posição muito maior que a dos homens comparativamente. Por uma questão 

instintiva ou cultural, as mulheres são mais propensas ao cuidado, quer seja de si própria 

ou do outro, ao mesmo tempo em que elas são estimuladas a realizar auto-exames 

frequentes que as levam a procura por profissionais adequados de forma preventiva ou 

caso percebam mínimas alterações na mama (Brasil, 2006). 

Este estudo se preocupou apenas em avaliar um grupo de mulheres que tinham o 

diagnóstico comprovado e foram submetidas a tratamento com esquema específico (FAC) 

antes da erradicação mamária. Outro fator, importante a se observar é que estas mulheres 

estavam sob tratamento fisioterapêutico para ganho de amplitude de movimento no 

membro superior equivalente ao lado da retirada da mama, bem como para diminuição de 

retrações musculares e edemas. Este fato é significativo, pois denota um grupo específico 

de mulheres motivadas a busca da melhoria na auto-imagem corporal, da auto-estima e da 

qualidade de vida, necessárias para a situação de enfrentamento da patologia. Kubler-Ross 

(2001) observou cinco fases (negação, raiva, negociação, interiorização e aceitação) que 

atravessam os pacientes terminais, como estágios preponderantes e primordiais para o 

enfrentamento da doença. 

Observando desta forma, as mulheres mastectomizadas que tomaram drogas 

antineoplásicas parecem estar mais atentas e sensíveis ao mundo externo, quando 

comparadas as sem patologia identificável. O fato de possuírem uma patologia inserida em 
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um contexto discriminativo e preconceituoso aliado aos vários sentimentos que envolvem a 

perda de um órgão importante na sexualidade feminina, pode influenciar seus sistemas 

sensoriais, tornando-as mais alertas aos perigos e ameaças que as cercam. Neste sentido, 

Baldo e Haddad (2003)  relatam que o processo perceptual está dependente não somente da 

informação inerente em um estímulo, mas também da estrutura mental do indivíduo que o 

percebe. 

Por fim, a hipótese levantada inicialmente de que as mulheres submetidas a 

tratamento sistêmico do carcinoma mamário com a administração do esquema FAC sofrem 

variação na sensibilidade ao contraste pôde ser confirmada e aceita. Estas participantes 

perceberam melhor as frequências espaciais mais altas (8 cpg). Ou seja, os resultados desta 

dissertação sugerem que a percepção visual destas participantes podem ter sofrido 

alterações ou foi prejudicada pela ação das drogas antineoplásicas, no que diz respeito ao 

processamento de detalhes do objeto e das cenas visuais. 
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VI.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os objetivos deste estudo foram alcançados, visto que, seus resultados 

demonstraram o envolvimento das drogas antineoplásicas no processamento visual das 

mulheres mastectomizadas. Porém, aponta a importância da continuidade, abrangendo 

outros estímulos elementares, além da grade senoidal, utilizando a FSC como instrumento 

avaliador.  

Como também, há necessidade de isolar os componentes químicos utilizados no 

esquema FAC, em níveis laboratoriais, para investigar se a alteração acontece pela 

associação ou por um de seus constituintes, replicando as mesmas condições deste estudo. 

Destaca-se, aqui, a importância do uso de testes psicométricos que possam averiguar as 

interferências psicológicas antes da execução dos testes experimentais utilizando as 

condições propostas por este estudo. 

Este estudo também pode dar início a uma série de investigações em percepção, 

utilizando a FSC para avaliar o desempenho do sistema visual humano nas variedades de 

drogas antineoplásicas de diversas patologias, com amostras diferenciadas quanto ao 

gênero e faixa etária, nas mesmas condições deste. 

A pesquisa verificou apenas o estímulo elementar grade senoidal vertical nas 

frequências espaciais de 0,25; 1; 4 e 8 cpg. Respeitando os mesmos critérios e metodologia 

desta pesquisa, outros estudos podem ser realizados considerando outros estímulos 

elementares (radial, angular e/ou acoplado) em diferentes frequências. Ainda se pode 

realizar um estudo abordando o esquema FAC em mulheres mastectomizadas, utilizando 

outra metodologia para analisar as alterações do sistema visual, como os cartões de Teller. 

 Estudos futuros desta natureza podem contribuir para o enriquecimento da 

investigação científica, e a sua aplicabilidade, em potencial, na sociedade, buscando 
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associar a pesquisa básica à aplicada, nas diversas áreas do conhecimento, como, 

neurociências, farmacologia, oncologia, psicologia, fisiologia, entre outras. Sem esquecer e 

valorizar as dificuldades enfrentadas pelo ser humano em suas perdas, para assim, buscar 

minimizar o sofrimento diante das doenças e/ou condições que venham castrar a natureza 

humana de prazer, sentir e, acima de tudo, viver. 
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Anexo 1. Entrevista Inicial Utilizada para Seleção do Grupo Experimental 
 

 
PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO INICIAL – DATA: _____/_____/_____ 

1. Identificação: 
Nome: ____________________________________________________________ 
Idade: __________________ Profissão: __________________________________ 
Estado Civil: (solteira) (casada) (separada) (viúva) 
Médico Acompanhante: _______________________________________________ 
Procedência: (HL) Outros: _____________________________________________ 
Acuidade visual: (N) (C) graus: D: ____ E: ____ Tipo de correção: _____________ 
 

2. História Atual: 
Dia da Cirurgia: _______________________ Localização: Mama (D)  (E)   
Tratamento Atual: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Tratamentos Anteriores: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 Medicamentos que já fez uso: __________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 Medicamentos em uso: ________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 Quimioterapia: (oral) (intravenosa: cateter/injeção) (intramuscular) (intratecal) 
 Peridiocidade: Intervalos____________ Caracteristica: (neo) (adjuvante) (pré e 
pós) 
 Componente químico/administração: _____________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 Quantidade: _________________________________________________________ 
 Sintomas durante a administração: _______________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 

Se já terminou o tratamento, quando/quantidade? ___________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 Se estiver em tratamento, quantas já realizou/quantas faltam? 
______________________________________________________________________ 

 
3. Outras Patologias: 

Diabetes (S) (N); Hipertensão (S) (N); Convulsão (S) (N); Depressão (S) (N);  
Outros: 
_____________________________________________________________ 
Pressão Aferida: _____________________________________________________ 

4. Alguém de sua família já teve esta doença? (S) (N)   
Obs.: _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Anexo 2.  Entrevista Inicial Utilizada para Seleção do Grupo Controle  
 
AVALIAÇÃO INICIAL – GRUPO CONTROLE – DATA: ______________________ 
 
1. Identificação 

Nome: _____________________________________________________________ 
Idade: _______________________ Data de nascimento: __________________ 
Profissão: ___________________________________________________________ 
Contatos: fone: _______________________________________________________ 
Data da última visita ao oftalmologista: ___________________________________ 

 
2. Acuidade Visual 

Normal(  ) Corrigida(  ) Tipo de correção: miopia(  ) hipermetropia(  ) astigmatismo(   ) 
Graus – olho direito: ____________________ olho esquerdo: _________________ 

 
3. Patologias  

Diabetes (S) (N); Hipertensão (S) (N) 
Convulsão (N) (S) quando? _____________________________________________ 
Depressão (N) (S) quando? _____________________________________________ 

 
4. Socioculturais 

Fumante (N) (S) tempo: ________________________________________________ 
Ingestão de álcool:(N) (S) frequência: diário(   ) semanal(   ) quinzenal(   ) raramente(   
) 
Estado Civil: (casada) (solteira) (separada) (viúva) 
Outros: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

5. Obs.: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
6. Experimento: Condições Fotópicas: 

 

GRADE TESTE RETESTE 

DIA HORA DIA HORA 

0,25     
0,5     
1,0     
2,0     
4,0     
8,0     

 
_____________________________________________ 

Pesquisador 
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Anexo 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

MESTRADO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA - CCS 

 

Título da Pesquisa: EFEITO DA QUIMIOTERAPIA NA PERCEPÇÃO VISUAL DE 

MULHERES MASTECTOMIZADAS  

Pesquisadora Responsável: Haydêe Cassé da Silva / Email: s.haydee@ig.com.br 

Telefones: (83) 3246.0761 (Residencial) / 8821-3358 (Celular) / 3216-7006 (Mestrado de Psicologia) 

Local do Estudo: Laboratório de Percepção, Neurociências e Comportamento, Mestrado de Psicologia Social, 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes - Universidade Federal da Paraíba. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA MAIORES DE 21 ANOS 

 
Prezado (a) Senhor (a), 
 

Esta pesquisa é sobre O Efeito da Quimioterapia na Percepção Visual de Mulheres 

Mastectomizadas e será desenvolvida por Haydêe Cassé da Silva, aluna do Curso de Pós-

Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação do 

Prof. Dr. Natanael Antonio dos Santos. 

O nosso laboratório estuda a percepção visual da forma em humanos. A percepção 

visual da forma investiga como o sistema visual detecta e reconhece objetos ou imagens. 

Em outras palavras, nós vamos medir o limiar de contraste ou a sensibilidade ao contraste, 

quantidade de brilho ou contraste que o olho humano precisa para detectar ou reconhecer 

objetos ou imagens. A função de sensibilidade é um dos principais indicadores da 

percepção visual da forma. Ela é sensível à maioria das patologias ou insultos internos e 

externos que afetam o sistema visual humano. 

O objetivo deste estudo será verificar se as drogas quimioterápicas, utilizadas para 

o tratamento de câncer de mama em mulheres submetidas à mastectomia, alteram a 
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percepção visual ao perceber uma imagem ou cena visual. Este conhecimento pode ajudar 

a entender se há alterações no sistema visual advindo do uso de drogas antineoplásicas. 

A finalidade deste trabalho é contribuir para o engrandecimento da investigação 

cientifica, a aplicação em potencial das descobertas e a formação educacional de futuros 

profissionais e pesquisadores. 

Serão realizados testes visuais psicofísicos, usando a metodologia tradicional da 

escolha entre dois estímulos. Neste método, a pessoa examinada observa duas imagens na 

tela de vídeo de computador e em seguida escolhe uma delas. A pessoa tem que apertar o 

botão no mouse para dizer qual das duas imagens foi a escolhida.  

Estudo deste tipo não lhe traz nenhum risco. Este tipo de estudo não traz nenhuma 

alteração física, pois se trata de uma forma de avaliação. Esse conhecimento pode ajudar a 

entender como as pessoas enxergam. Em outras palavras, os resultados poderão: (1) ajudar 

pessoas com problemas na visão, permitindo entender as alterações comportamentais 

ocorridas no sistema visual, e (2) ajudar no diagnóstico de doenças na visão, no tratamento 

e na criação de novos testes para identificar novas doenças visuais. 

Solicitamos a sua participação e autorização para apresentar os resultados deste 

estudo em eventos e publicar em revista cientifica. Por ocasião da publicação dos 

resultados, seu nome será mantido em sigilo. Informamos que essa pesquisa não oferece 

riscos previsíveis para a sua saúde. 

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o(a) 

senhor(a) não é obrigado(a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades 

solicitadas pelo pesquisador(a). Caso decida não participar do estudo, ou resolver a 

qualquer momento desistir do mesmo, a qualquer momento poderá fazê-lo. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido(a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente 

que receberei uma cópia desse documento. 

___________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa ou Responsável Legal 

 
______________________________________ 

Assinatura  da Testemunha 

 

Espaço para 

impressão 

dactiloscópica 
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Contato com o Pesquisador (a) Responsável: 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor ligar para o (a) pesquisador 

(a)  Haydêe Casse da Silva  

Endereço: Rua Irenaldo Albuquerque Chaves, 201/302 – Bloco A - Bessa 

Telefone: (83) 8821.3358 

 

Atenciosamente, 

___________________________________________ 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante 
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Anexo 4. Consentimento do Comitê de Ética e Pesquisa do CCS 
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Anexo 5. Autorização do Hospital Napoleão Laureano 
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Anexo 6. Exemplo do Arquivo Texto Contendo os Dados da Pesquisa 

 

 
Experimento do tipo detecção 
 
Voluntário:                 Lucia 
Dia:                         08/04/2008 
Hora:                        08:47:28 
 
Estímulo de teste:          grade 0.25 600 150 
Contraste inicial do teste: 0.079 
 
Tempos de <<apresentacao,isi,iti>> em milisegs: 2000 1000 3000 
Numero de maximos  e/ou  minimos desejado: 6 
 
IND  COMENTARIO                            CONTRASTE 
30   Contraste no limite.                         0.008455    
39   Contraste no limite.                         0.017532    
44   Contraste no limite.                         0.011220    
47   Contraste no limite.                         0.013464    
50   Contraste no limite.                         0.010771    
53   Contraste no limite.                         0.012926    
 
Média dos máximos = 0.014641 
Média dos mínimos = 0.010149 
Média dos máximos e mínimos = 0.012395 
Desvio Padrão = 0.0031 
 
HORA DE TÉRMINO:            08:54:05 
 


