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PROJETO:
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Reconstrução do complexo aréolo-mamilar pós-tratamento
de câncer de mama com tatuagem tridimensional (3D) exclusivo

Humanização e/ou experiência do cliente

AUTORIA:
LUCIA AIKO HAMAJI HOMMA
COORDENADORA DO SERVIÇO DE MASTOLOGIA
uciahomma@terra.com.br
(31) 2126-1523
(31) 9 9975-0824

SÍNTESE DE QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS:
• Membro Titular da Sociedade Brasileira de Mastologia;
• Mestre em Engenharia Nuclear aplicada a Medicina, pela UFMG;
• Especialização em Oncoplastia pela Sociedade Brasileira de Mastologia;
• Coordenadora do Serviço de Mastologia do CHSF.

DESCRIÇÃO
JUSTIFICATIVA
Com a crescente resolutividade do tratamento do câncer de mama, tem aumentado o interesse científico
pela investigação da qualidade de vida das sobreviventes.
A literatura aponta alguns estressores presentes na vida de mulheres no período pós-operatório, tais como:
conflitos com a autoimagem e alteração na sensação de autossuficiência, medo em relação à evolução do
quadro, sentimento de culpa pelo transtorno gerado na família, vivência de situações sociais perturbadoras
e desejo de retornar à ocupação profissional. Esses resultados reforçam a existência de estressores nessa
fase e a importância do apoio oferecido pelos serviços de reabilitação psicossocial, junto a essa população.
Ressalta-se que a perda da mama é uma das sequelas físicas de maior relevância associada ao tratamento
do câncer de mama. A literatura científica é pródiga nos relatos de que a perda de uma parte do corpo é
vivenciada como dano à autoimagem e, portanto, repercute na condição psíquica da pessoa acometida,
ativando penoso processo de luto.
Dentre as intervenções cirúrgicas nos diversos tipos de cânceres, a da mama, por deixar sua marca visível
no corpo, remete as mulheres à situação da perda de maneira permanente.

INVESTIMENTO
VALOR ESTIMADO DO INVESTIMENTO: R$ 1.000,00
VALOR EFETIVAMENTE INVESTIDO/GASTO: R$ 2.000,00
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OBJETIVO
Objetivo Geral
Reconstruir o complexo aréolo-mamilar, sob técnica de tatuagem tridimensional exclusiva,
em pacientes submetidas à mastectomia no tratamento de Câncer de Mama.
Objetivos Específicos
• Reconstruir o complexo aréolo-mamilar em pacientes submetidas à intervenção cirúrgica mutiladora;
• Minimizar os efeitos estéticos da quadrantectomia central onde o complexo aréolo-mamilar não pode
ser preservado;
• Melhorar os resultados da mamoplastia reparadora;
• Favorecer o resgate à autoestima da paciente em tratamento oncológico de mama;
• Contribuir no bem estar e qualidade de vida da mulher submetida a tratamento de Câncer de Mama.

TEMPO DE IMPLEMENTAÇÃO: Desde Agosto de 2019
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
- Idealização do Projeto;
- Discussão com os envolvidos sobre a viabilidade do mesmo;
- Definição da equipe envolvida para a realização do Projeto. São eles: Mastologistas; Tatuadores
profissionais; Enfermeiro; Instrumentadores; Psicólogo; Membros da Comissão de Humanização;
Recepcionista; Porteiro;
- Contato com empresas fornecedoras de insumos necessários para realização da tatuagem
( Ex: Caneta dermográfica; Batoque, Biqueiras; Agulhas; Cartuchos; Tintas; entre outros)
- Definição de demais materiais necessários (Ex: Lençóis descartáveis; Álcool em gel, maca,
luvas, toucas, entre outros)
- Seleção das pacientes pela equipe de Mastologia (após avaliação técnica e condição clínica
compatível com os critérios indicados para realização do procedimento);
- Contato com as pacientes com indicação para devidas orientações e confirmação da data
de realização do procedimento;
- No dia da ação, preenchimento de termo de consentimento pela paciente e/ou responsável;
- Preenchimento do formulário com os dados pessoais da paciente, data, mama a ser tatuada
(direita, esquerda ou ambas), cor da tinta, agulha e tatuador responsável;
- Oferta de lanche às pacientes e profissionais envolvidos;
- Realização do Procedimento com os devidos cuidados e orientações
(com a presença de toda equipe envolvida);
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RESULTADOS:
A reconstrução do complexo aréolo-mamilar é parte importante da reconstrução mamária visando
dar maior naturalidade e simetria às mamas reconstruídas
OBS: Vide evidências através das fotos do Projeto

GANHOS OBTIDOS
Trata-se de um projeto sem fins lucrativos com o objetivo de reconstruir o complexo aréolo-mamilar, sob
técnica de tatuagem tridimensional exclusiva, em pacientes submetidas à mastectomia no tratamento de
Câncer de Mama. Este procedimento impacta positivamente as pessoas envolvidas por favorecer o
resgaste da autoestima das pacientes, sua dignidade, o bem estar e a qualidade de vida.
Para os profissionais envolvidos, os efeitos também são positivos, pois despertam sentimentos
de solidariedade, empatia, compaixão e contribuição social, considerando que o trabalho é voluntário.
O Projeto favorece a instituição, uma vez que a ação social conta com parceiros externos que contribuem
com a doação de prestação de serviços, de insumos (caneta dermográfica, batoque, biqueiras, agulhas,
cartuchos, tintas, entre outros) e tem ganhado visibilidade na mídia, local e nacional.
Grupo de pessoas impactadas:
Pacientes: 47 ( Até o momento - 3 mutirões realizados)
Colaboradores: 30 pessoas (em média)
Voluntários: 10 (dentre pessoas físicas e jurídicas)
Observação: Os pacientes não são restritos somente aos da instituição.
Resgate da autoestima;
Resgate da dignidade;
Melhora no bem estar ;
Melhora na qualidade de vida.

QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS E IMPREVISTOS ENCONTRADOS?
Dificuldade de encaminhamento de pacientes elegíveis entre os outros
serviços de Mastologia do Município;

O PROJETO TEVE CARÁTER INOVADOR OU ALGUM OUTRO DIFERENCIAL?
O projeto tem caráter inovador, por ser o primeiro serviço a ofertar este procedimento de forma gratuita;
- Minimização dos efeitos estéticos para a paciente;
- Favorecimento do resgate da auto-estima da paciente em tratamento;
- Contribuição para o bem estar e qualidade de vida das mulheres submetidas ao tratamento
de câncer de mama;
- Fortalecimento das ações de humanização na Instituição;
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- Validação do voluntariado como parte fundamental e ativa no processo transformador da sociedade;
- Manutenção da tatuagem feita;
- No ano de 2021, foi realizado o procedimento em paciente Transexual, o que trouxe grandes
benefícios psicoemocionais para a mesma.

O QUE GARANTE A SUSTENTABILIDADE DO PROJETO?
Parceria dos voluntários com a mão de obra para a realização do Projeto;
- Parceria com empresas fornecedoras de materiais e insumos;
- Disponibilidade e engajamento da equipe envolvida;
- Disponibilização do espaço físico adequado.

HÁ AÇOES PREVISTAS PARA ACOMPANHAMENTO E
MANUTENÇÃO DOS INDICADORES/RESULTADOS
ALCANÇADOS?
Construção de indicadores: Número de pacientes contempladas e Satisfação.

