
ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO PARA OS EFEITOS PSICOSSOCIAIS 
PROVOCADOS PELA PROSATECTOMIA RADICAL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 
 

 
Juliani Cristina NOVAK 

Discente UNILAGO 

 

Alini Daniéli Viana SABINO 

 Me. Docente Coordenadora UNILAGO 

 

AUTORES 

 

 
 A prostatectomia radical, é a cirurgia atualmente mais indicada para o tratamento curativo do câncer de 

próstata, entretanto os riscos e consequências cirúrgicas provocam intenso abalo à qualidade de vida do 

indivíduo prostatectomizado. O presente estudo tem por objetivo apresentar as principais estratégias de 

enfrentamento para os efeitos psicossociais provocados pela prostatectomia radical. A pesquisa foi 

desenvolvida por meio das seguintes bases de dados, google acadêmico, Scielo, Bireme, PubMed, 

P@psic e a base de dados do Instituto Nacional de Câncer José Alencar. Os artigos foram selecionados 

do período de 2004 à 2015. Nessa perspectiva de estudo é importante apresetar que atualmente já 

existem mecanismos diversos que permeiam o melhor enfrentamento de tais consequências impactantes 

aos pacientes submetidos a prostatectomia radical, e que tais estratégias promovem à melhora evidente 

do enfrentamento à nova rotina de vida. 
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PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

Os dados apontam que o câncer de próstata (CP) tem crescido consideravelmente indicando, 

índices alarmantes nos últimos tempos, o que tem sido uma das preocupações da saúde pública. As 

melhorias nos métodos diagnósticos vêm permitindo a descoberta precoce da doença , proporcionado 

dados mais reais e precisos (LOPES; IYEYASU; CASTRO, 2008). 

Dentre os tratamentos para o CP, o mais indicado é a prostatectomia radical, um método 

considerado invasivo que pode trazer sequelas que envolvem aspectos fisiológicos e psicológicos. Sendo 

assim o papel do psicólogo é considerado fundamental neste processo, no período que antecede a cirurgia 

no sentido de desmistificar crenças limitantes e esclarecer dúvidas do paciente, e principalmente no período 

pós-cirúrgico; para a reabilitação de uma rotina saudável, bem como  para possibilitar o manejo adequado 

de situações de ordem física e emocional (MACÊDO, 2008). 

As complicações mais frequentes estão associadas à incontinência urinária e disfunção sexual, 

além de fatores psicológicos que afetam a qualidade de vida do paciente. É fundamental que o paciente 

seja orientado sobre possíveis alterações decorrentes da antes mesmo do procedimento cirúrgico 

(SALDANHA et al., 2013). 

 A cirurgia tem como complicações padrão, a incontinência urinária, estenose uretral e a disfunção 

sexual. Tais alterações são comuns, o que resultará nas incidências: grau do tumor, complexidade da 

cirurgia, idade do paciente, prognóstico estabelecido pelo profissional, e a recuperação do paciente 

(MACÊDO, 2008). 

A disfunção erétil acomete pacientes com idade acima de 65 anos, assim sendo a idade é o fator 

crucial dessa disfunção pós-cirurgia. O surgimento da impotência sexual ocorre devido à retirada de dois 

nervos cavernosos ligados à próstata e que são responsáveis por transmitir os impulsos durante a ereção 

peniana, os quais dependerão  do grau tumoral, ou de lesões acometidas pelo cirurgião imprevisivelmente 

(MACÊDO, 2008; SROUGI, 2009).  

 

2. METODOS 

 

Trata-se de uma pesquisa de revisão da bibliografia realizada em bases de dados científicos, tais 

como: Google Google Acadêmico, Scielo, Bireme, PubMed, P@psic, e a base de dados Instituto Nacional 

de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). A pesquisa foi desenvolvida por meio dos descritores 

“câncer de próstata”, “prostatectomia radical”, “ impactos psicossociais”, “estratégias”, “enfrentamento”.  

Foram usados como critério de inclusão artigos publicados no período de 2004 à 2015, estudos que 

apresentaram estratégias de enfrentamento à disfunções sexuais, e estudos que apresentaram estratégias 

de enfrentamento para a cirurgia prostatectomia radical. Como critérios de excursão, foi delimitado da 

pesquisa estudos que apresentavam estratégias de enfrentamento à outras comorbidades clínicas não 

sendo à cirurgias invasivas e a prostatectomia radical, bem como estudos publicados anterior ao ano de 

2004. 

Para a elaboração dos resultados da pesquisa seguinte, foram avaliados 20 artigos sendo utilizados 

cinco deles; onde quatro estudos são primários e apenas um de revisão bibliográfica. 

 



3. RESULTADOS 

 

Com base nos dados apresentados segue abaixo a tabela exemplificando os estudos avaliados, que 

apontam as principais estratégias de enfrentamento para os efeitos psicossocias provocados pela 

prostatectomia radical.   

Tabela 1. Estratégias de enfrentamento utilizadas para os efeitos psicossociais provocados pela 

prostatectomia radical. 

Autor/Ano  Fonte População/ 

Pesquisa 

Estratégia de 

Enfrentamento 

Conclusão 

Costa; 

Leite 

2009 

 

Google 

Acadêmico 

Pacientes 

oncológicos 

 

Estudo 

Primário 

Religiosidade, 

idealização pelo 

profissional, 

negação, 

intelectualização e 

evitação. Suporte 

familiar. 

O estudo indicou que a 

utilização de tais técnicas 

de enfrentamento são 

suportes primordiais para 

o enfrentamento da 

doença e tratamento. 

Santos; 

Bruns 

2006 

Google 

Acadêmico 

Homens com 

Câncer de 

Próstata e a 

sexualidade 

 Estudo 

Primário 

Expressividade da 

fé, religiosidade. 

O amparo Divino motiva e 

propicia bem estar físico e 

mental. 

Oliveira et al.  

2014 

Google Pacientes 

pós-

tratamento 

do câncer de 

próstata 

Revisão 

Bibliográfica 

Terapia Cognitivo 

Comportamental 

Importante que o 

indivíduo se restabeleça 

com sua própria auto-

imagem. 

 

Per-chon; 

Dam-bros; 

Palma 

2006 

Google 

Acadêm

ico 

Pacientes 

submetidos a 

prostatecto- 

mia radical 

 

Estudo 

Primário 

Terapia Cognitivo 

Comportamental em 

grupo 

Método terapêutico eficaz 

no quadro de superação, 

qualidade de vida, auto 

percepção, aceitação, e 

motivação. 

Cormie et 

al. 

2014 

 PubMed Homens com 

câncer de 

próstata 

 

Estudo 

Primário 

Orientação psico-sexual A atividade física e psico-

educação estimulam  o 

organismo, romovendo o 

conhecimento voltado sobre 

si, seu corpo, sua doença e 

sua sexualidade. 

 



 

4. DISCULSSÔES 

 

Segundo Vieira (2010), a adesão ao tratamento é por parte de responsabilidade do profissional. A 

orientação e confiabilidade entre médico e paciente faz total diferença tanto no momento do diagnóstico, 

como no pós-operatório. Desmistificar as crenças e encorajar positivamente o paciente sobre as chances de 

sobrevida e cura, é função do médico responsável pelo caso. Além disso, os estudos apontam que a 

confiança e diálogo entre profissional e paciente encorajam este a confessarem suas intimidades sexuais a 

fim de possibilitar um prognóstico pós- cirurgia.   

As doenças crônicas, e incapacitantes propõe ao ser humano o grande desfio de adequar-se às 

mudanças físicas, psicológicas e sociais. Dentre as queixas frequentes, a dor é a mais comum, não apenas 

dor física na região acometida pela neoplasia, mas as dores emocionais, espirituais, cotidianas e sociais 

(PORTNOI, 2014). 

 Um estudo recente desenvolvido com pacientes oncológicos masculinos aponta que a cultura de 

finitude ainda é muito presente quando se trata da palavra câncer. A complexidade da doença vem sendo 

desenvolvida de maneira sócio-histórica e culturalmente, mas sua pronúncia, ainda ocasiona insegurança, 

repulsa, pavor e medos relacionados (MODENA et al., 2014).   

 Para Vieira (2010), o diagnóstico e o tratamento do câncer de próstata são momentos que 

promovem intensas alterações no estilo de vida do homem. O corpo é sentido como estranho, e a 

sexualidade masculina é alterada de modo que toda vida do sujeito fica irradiada por sensações de 

impotências e negativismos. “Há um desencontro entre a força do desejo e a impossibilidade desse corpo 

funcionar como instrumento de satisfação desse desejo” (VIEIRA, 2010, p. 19). 

A qualidade de vida está essencialmente relacionada com a função sexual. Assim, é visto que a 

satisfação sexual e prazeres do indivíduo estão intimamente ligados com o bem estar físico, psicológico e 

social. Sua auto-estima está fortemente ligado à crenças, atitudes, valores e  estado de saúde 

(NACCARATO; PERCHON, 2004). 

 A identidade masculina é ameaçada pelos conflitos causados pelo CP, e pela cirurgia devido à 

cultura e crença da desintegração egóica e sexual masculina, visto que toda virilidade do homem é 

designada previamente na função sexual. Diante do diagnóstico surgem pois, as sugestões que o ser 

humano é limitado e finito, fato este que assombra o receptor da notícia (VIEIRA, 2010; SANTOS; BRUNS, 

2006).  

 Estudos recentes estão sendo desenvolvidos com o objetivo de identificar as melhores estratégia de 

enfrentamento bem como a qualidade de vida dos pacientes acometidos pelo CP, e submetidos à 

prostatectomia radical. Considerando que cada pacientes reage de uma determinada  forma ao tratamento, 

a recuperação também é individual, sendo que tais estudos têm visado promover o restabelecimento de 

uma nova rotina de vida levando em consideração a subjetividade do paciente e sua história de vida. Alguns 

autores sugerem que não é justo e ético padronizar um método periódico e rígido unificando todas as 

questões relatadas pelos pacientes, uma vez que cada indivíduo tem suas necessidades específicas 

(VIEIRA, 2010). 

 Além de todo suporte voltado para a questão física e orgânica é essencial e necessário a realização 

um acompanhamento psicológico para facilitar a auto aceitação, bem como as novas condições de vida. 



Tais transformações devem ser bem resolvidas e elaboradas individualmente para minimizarem as 

consequências desagradáveis e devastadoras. A negociação deve ser interna e bem sucedida (COSTA; 

LEITE, 2009). 

Em 2005 foi realizada um pesquisa com pacientes com CP, e os resultados apontam algumas 

estratégias de enfrentamento focalizadas no problema, sendo refletir sobre o problema (63%), seguir 

corretamente o tratamento (27%) e buscar informações (10%). A maioria dos pacientes responderam que 

refletiram sobre o problema como uma maneira de abrandar a fonte estressora visando minimizar a causa 

geradora do conflito que desencadeou a patologia (COSTA; LEITE, 2009).   Outro 

estudo realizado recentemente, aponta algumas estratégias de enfrentamento focalizadas na emoção. Dos 

52 participantes da pesquisa, 17 relataram buscar a religiosidade como recurso. A segunda alternativa de 

enfrentamento foi à idealização pelo médico, ou seja pensar no profissionalismo e competência do 

profissional, optado por 13 pacientes. Mecanismo de negação foi a terceira alternativa, sendo quatro 

pacientes a adotarem essa técnica. A quarta foi intelectualização, ou seja, buscar informações sobre a 

doença e a cirurgia, sendo seis pacientes que se comportaram desse modo. E por fim evitação fóbica, a 

qual foi utilizada por 12 pacientes (COSTA; LEITE, 2009). 

 A busca pelo suporte religioso é considerada uma importante estratégia de enfrentamento, visto que 

a espiritualidade está em destaque na construção da personalidade das pessoas. O pilar religioso, as 

promessas, orações, apontam a expressividade de demonstrar que a fé aumenta pensamentos otimistas em 

relação à cura. Assim, o recurso do fortalecimento do ser Superior fortalece a vida e saúde do indivíduo, 

promovendo o fortalecimento, físico, psíquico e espiritual deste. A fé é algo construtivo, positivo e 

fortalecedor (COSTA; LEITE, 2009). 

 Além dos pontos já citados, a fé auxilia na reinserção do contexto social, na união para a troca de 

experiências e discussões sobre suas limitações adquiridas pós tratamento, ao mesmo tempo em que 

tendem a sentir-se aceitas, amadas e queridas, pois o grupo religioso acolhe e compreende as dores e 

anseios não compreendidos pela sociedade geral (SANTOS; BRUNS, 2006). 

Alguns estudos com o objetivo de identificar benefícios psicossociais, obteve resultados 

significantes, e estiveram voltados para a prática de exercícios físicos (aeróbicos) combinados com o apoio 

psicossexual, com foco na melhora da auto-estima e da aceitação da doença e tratamento. A melhoria da 

qualidade de vida e comportamento dos participantes, após os seis meses do estudo foi quantificada pelos 

autores da pesquisa, e mostraram que a atividade física estimula o organismo de modo geral, e a orientação 

psicossexual promove uma psico-educação e conhecimento voltado sobre si, seu corpo, sua doença e 

principalmente sua sexualidade (CORMIE et al., 2014).   

 A literatura da área apresenta importantes estratégias de enfrentamento visando o bem estar geral 

do paciente prostatectomizado. Uma vez abalada a sua identidade masculina por conta dos efeitos 

colaterais da cirurgia, é de extrema importância que o indivíduo se restabeleça com sua própria auto-

imagem e com o seu contexto social. Dessa maneira, para auxiliar nesse quesito uma opção apresentada 

pelo autor, é a psicoterapia na abordagem cognitivo comportamental (TCC), a qual fará uso de técnicas 

cognitivas que possibilite o desenvolvimento de habilidades sociais para a reinserção na sociedade ao qual 

convive, sem constrangimentos e reservas (OLIVEIRA et al., 2014). 

 Nessa perspectiva, um estudo realizado com 30 pacientes com CP, tratados por meio da cirurgia de 

prostatectomia radical, com complicações associadas à cirurgia disfunção erétil e incontinência urinária, 



avaliou o tratamento psicológico na abordagem TCC em grupo, bem como sugeriu ao final do estudo que tal 

método terapêutico é fundamental e transformador no quadro de superação e auxílio na vivência dos 

participantes da pesquisa. Os autores apontam que após 24 semanas de psicoterapia em TCC, os 

resultados foram significativos, tanto em fatores físicos quanto psicológico. Os dados da pesquisa 

mostraram que o tratamento psicológico melhorou consideravelmente a qualidade de vida dos pacientes, 

melhorando sua auto percepção, aceitação, e motivação (PERCHON; DAMBROS; PALMA, 2006). 

Segundo Modena et al. (2014), o enfrentamento e elaboração da doença estão baseados não 

apenas no aspecto orgânico da enfermidade e em suas consequências e reabilitações; mas em toda a 

simbologia socio-cultural que suas vivências e crenças permearam durante toda sua construção psíquica 

enquanto sujeito. 

 

 
Estudos referentes a homens que realizaram tratamento para câncer de próstata e 
participaram de intervenções psicológicas mostram que estes obtiveram melhora na 
saúde mental, apresentaram menos conflitos interpessoais, perceberam maior 
controle sobre sua saúde e menos estresse associado ao fato de serem portadores 
de câncer (PERCHON; DAMBROS; PALMA, 2006, p. 08). 
 

 Neste sentido, os resultados dos estudos, de forma geral, sugerem que as estratégias de 

enfrentamento também podem ser consideradas a realização de um trabalho voltado para a auto imagem 

corporal, ou seja, um corpo que mesmo mutilado fracionadamente ainda tem seu funcionamento em perfeita 

configuração. Além disso, todos os outros órgãos necessitam da motivação e auto ajuda desse sujeito para 

continuarem com seu curso e funcionalidade (OLIVEIRA et al., 2014). 

 Contudo, para a adaptação dessa nova fase da vida, com a rotina totalmente adaptada mesmo que 

momentaneamente, é imprescindível a presença da família como principal fonte de apoio e recursos 

externos de enfrentamento. Assim, como o paciente oncológico e prostatectomizado, a família também 

sofre; sofre a dor emocional e a dor da impotência de ver o ente imobilizado diante de suas funções sendo 

que todo suporte psicológico, moral e físico; é de fundamental importância para a reabilitação, como sugere 

o autor (COSTA; LEITE, 2009). 

 

5. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

É evidente que as doenças crônicas e seus respectivos tratamentos ocasionam fatores depressivos e 

desmotivantes nos indivíduos acometidos por tal. Entretanto, é de extrema importância apresentar ao 

individuo que existem mecanismos de enfrentamento, que garantirão a melhor adesão aos tratamentos, 

bem como a propensão à melhoria na qualidade de vida.  

Os impactos psicológicos e sociais causados pela prostatectomia radical à pacientes em tratamento do 

câncer de próstata, tendem a causar no sujeito crenças de finitude de sua virilidade e incapacitação e 

quanto ser humano e existente de uma sociedade.  

Assim sendo, a busca e aceitação de tratamentos psicológicos, apoio familiar e incentivo espiritual, 

promovem comprovadamente que tal processo de reabilitação seja melhor vivenciado. 
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