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RESUMO

Introdução:O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as
mulheres em todo o mundo, por ser considerada uma doença complexa, o
câncer de mama gera grandes incertezas: sobre sua cura, sobre o medo
da morte, a perda de sua feminilidade, a maternidade e sexualidade,
causando um impacto na vida dessas mulheres. A micropigmentação é
uma nova técnica desenvolvida que tem como principal objetivo colaborar
com o tratamento e a recuperação de mulheres acometidas do câncer de
mama que passaram pelo procedimento da mastectomia.Objetivo: O
objetivo deste estudo foi apresentar através de uma revisão sistemática o
papel da micropigmentação corretiva areolar em pacientes submetidas à
mastectomia. Métodos:Trata-se de uma revisão sistemática em que
utilizou-se as bases de dados Embase, Web of science, Scientific
Electronic Library Online (Scielo) e Cochrane para a busca dos artigos com
a combinação das estratégias de busca com operadores booleanos:
correct micropigmentation and areolar and mastectomy . O aplicativo
Systematic Review Software (Rayyan) foi utilizado para seleção e
organização da busca. Incluiu-se ensaios clínicos randomizados, escritos
na língua inglesa entre 2009 à 2018 na íntegra, artigos de
revisão.Resultados: Obteve-se 44 artigos, sendo 4 incluídos para estudo e
 40 foram excluídos (8 - outro tratamento, 10 - duplicados, 22 - outros
estudos)nas percepções  dos autores do estudo como Ramos et al (2016),
diz que a reconstrução deve ser realizada com a preocupação de deixar a
aparência da mama o mais natural possível para que a mulher volte a
sentir satisfação com o seu corpo. è uma técnica utilizada na restauração
de estruturas danificadas em mastectomia, criando-se nova aréola e
recobrindo cicatrizes indesejáveis, melhorando a autoestima e confiança
damulher  mastectomizada. Trata-se de uma técnicapreferida pelos
cirurgiões devido à ausência de dor e à segurança, já que não apresenta
riscos desnecessários, além de produzir melhores resultados estéticos.
Para (DALLA NORA et al, 2017), a micropigmentação corretiva também
chamada de micropigmentação paramédica tornou-se para a maioria dos
autores estudados uma técnica uma técnica preferida pelos cirurgiões
devido à ausência de dor , já que não apresenta riscos desnecessários,
além de produzir melhores resultados estéticos e proporciona a mulheres
mastectomizadas uma nova perspectiva de vida. Conclusão: A técnica da
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micropigmentação corretiva areolar é pouco conhecida, porém os estudos
realizados apresentaram resultados satisfatórios quanto à autoestima das
mulheres mastectomizadas.Embora a abordagem literária  sobre essa
temática seja escassa esse estudo poderá ser utilizado como fonte para
futuras pesquisas relacionadas por envolver a saúde mental de mulheres
em estado de vulnerabilidade.    
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