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Resumo:

Objetivos: Realizar levantamento
das publicações relativas aos
fatores psicológicos no
desenvolvimento e curso do
câncer de mama, nos bancos de
dados informatizados; classificar
as publicações segundo o ano de
publicação, temática estudada,
metodologia empregada, fonte de
dados e aplicabilidade da
pesquisa; identificar os temas
relativos aos fatores psicológicos
no desenvolvimento e curso da
doença em mulheres com câncer
de mama considerando: eventos
de vida, estilos de coping,
personalidade, sentimentos e
suporte social. Material e/ou
métodos: Análise de 259 resumos
de artigos obtidos nos bancos de
dados informatizados (CINAHL;
MEDLINE e LILACS) segundo os
conceitos da Revisão Integrativa
de Pesquisa identificada por
Cooper (1989). Resultados:
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Estudos publicados
predominantemente em língua
inglesa, no período de 1998 a
2001, com indicação de
aplicabilidade clínica dos
resultados obtidos. Seis temas
foram identificados:
desenvolvimento do câncer de
mama, diagnóstico, tratamento,
assistência, coping e ajustamento
psicossocial. Conclusões: A
revisão rigorosa dos estudos
publicados contribuiu para o
conhecimento de resultados de
pesquisa relevantes, pelos quais,
tanto o aluno de enfermagem
quanto o profissional podem
basear sua prática e assim, tomar
decisões adequadas para o
cuidado efetivo da mulher com
câncer de mama.
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