Atualmente, a detecção precoce do nódulo mamário ainda é muito
significativa para a obtenção de tratamento e prognóstico satisfatórios. A
prática do autoexame é fundamental para a detecção, sendo de fácil
compreensão e acessível à mulher, mostra-se muitas vezes, como uma forte
arma contra a doença. Nesse contexto, além de falarmos sobre meios de
prevenção, também se torna relevante mencionar a importância da
autoestima diante das fases a serem enfrentadas após o diagnóstico da
doença.

Autoestima da mulher com câncer de mama
Após a confirmação do diagnóstico, a mulher sente que sua identidade
feminina está sendo questionada, pois a mama é símbolo da beleza corporal,
da fertilidade, da feminilidade e da saúde em todas as etapas da vida da
mulher. O câncer de mama desestrutura a mulher no sentido de trazer para

sua convivência a incerteza sobre a vida, a possibilidade de recorrência da
doença e a dúvida a respeito do sucesso do tratamento. Inicia-se uma gama
de sentimentos como angústia, ansiedade, depressão, raiva, tristeza,
desespero, impotência, desamparo e medo (tanto da mutilação, quanto da
perda de algumas pessoas do convívio).
É comum que primeiramente as mulheres neguem a doença e desenvolvam
a crença de que a cirurgia será o principal fator de resolução das questões de
conflito. No entanto, cada uma necessita de um tempo próprio e subjetivo
para lidar com as consequências desse diagnóstico e estabelecer formas de
lidar com ele. Nessa fase do diagnóstico a preocupação principal recai sobre
a sobrevivência; depois com o tratamento prescrito e, posteriormente, com a
rotina frente à sua nova condição de saúde, uma vez que seus papéis como
mãe e trabalhadora sofrem algumas mudanças.
A autoestima pode ser considerada a avaliação que a pessoa faz de si, a qual
implica

um

sentimento

de

valor,

expressa

numa

atitude

de

aprovação/desaprovação de si mesma. De fato, a forma como cada um se
sente em relação a si afeta os aspectos das experiências vividas. Nesse
sentido, uma autoestima elevada durante o período de diagnóstico,
tratamento e acompanhamento do câncer de mama poderá influenciar
positivamente a qualidade de vida dessa mulher, favorecendo seu bem-estar
físico, psíquico e emocional.

Para mulher com diagnóstico de câncer de mama, estabelecer novos
propósitos na vida é o resultado dos ajustamentos psicossociais trazidos pelo
diagnóstico. Ao aprender e reconhecer que pode alterar sua vida diária, a
mulher integra o seu novo ser de forma produtiva e saudável. A esperança
de voltar à normalidade é um importante fator facilitador do tratamento.

Dicas para melhorar a autoestima

1. Não se compare com ninguém
Um dos pilares da autoestima é a autoaceitação, e o primeiro passo para a
autoaceitação é deixar de lado as comparações.

Quando você percebe que é bela, única e com sua própria essência,
compreende que seu sucesso, sua aparência e suas conquistas não são
inferiores às de ninguém.
As dores e as alegrias de uma pessoa não são as mesmas que as outras. Aceite
cada experiência em sua vida, respeite o seu tempo e entenda que ser único
é ser incrível.
2. Fique perto de pessoas queridas
Estar ligado a uma rede de pessoas positivas também é mais um dos fatores
que eleva a autoestima da mulher.
Ao cercar-se de pessoas que realmente se importam com você e que
valorizam o seu bem-estar, o clima fica mais leve, pois sabe que pode contar
com estas pessoas nos momentos mais difíceis e pode ser você mesma em
qualquer ocasião.

3. Utilize acessórios que te façam bem
Se você tem um brinco favorito, uma blusa que não enjoa de usar ou uma cor
de batom preferida. Faça bom uso deles!
Assim como estar ao lado de pessoas queridas aumenta sua autoconfiança e
sua autoestima, utilizar acessórios que te deixam confortável causa o mesmo
efeito.
Isso também vale para aquela peruca com um penteado que você sempre quis
usar e aquele vestido que valoriza seu corpo.
4. Pratique atividades físicas
A prática de atividades físicas produz hormônios que dão a sensação de bemestar e felicidade, o que ajudam a manter a sua autoestima.

Além disso, os exercícios físicos são ótimos para fortalecer sua saúde e
melhorar a sua disposição. Mas lembre-se: pratique com moderação e não
exija muito de si mesma. Inclusive, converse com seu médico a respeito dos
melhores exercícios para você.
5. Comemore suas vitórias
O tratamento do câncer de mama é repleto de altos e baixos. Por isso, celebre
todos os momentos altos!
Agradeça cada pequena conquista, aproveite cada novo momento de alegria
e comemore cada passo rumo à cura. A gratidão e a valorização dos pequenos
momentos também são fontes de força para continuar.

6.

Prepare-se para um desafio

Talvez você queira voltar a um hobby que costumava aproveitar ou aprender
algo novo. Faça um plano viável e estabeleça um cronograma realista.
Depois de conseguir, parabenize-se e permita que outros a cumprimentem
também.
7. Seja compassivo consigo mesmo
Autocompaixão não é sobre autoindulgência, mas sobre entender quando
estamos lutando e não nos punindo por isso. Fique atento a esse crítico
interior e, quando perceber, pergunte a si mesmo: “O que eu diria a um
amigo?”.
8. Encontre tempo para você
Geralmente, não gastamos tempo suficiente fazendo algo que amamos ou
que nos faz sentir bem conosco mesmos. Tente proporcionar algum tempo
para você a cada dia ou semana e não se permita se sentir culpada – você já
ganhou.

9. Defina expectativas realistas
Muitas vezes sentimos que devemos ser capazes de gerenciar ou alcançar
certas coisas e nos machucamos quando não conseguimos. Lembre-se de
tudo pelo que você passou e avalie a si mesma.
10. Obtenha suporte
Se você já tentou essas dicas e descobriu que elas não funcionaram para
você, fale com alguém sobre obter algum suporte. Pode ser um desafio pedir
ajuda, mas sua equipe de tratamento estará ciente dos serviços locais de
aconselhamento e psicologia que podem ajudá-la a explorar suas angústias.
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