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Resumo 

Crescimento Pós-Traumático (CPT) consiste em uma remodelação cognitiva positiva 

após uma experiência traumática, como o câncer de mama. Estudos empíricos buscam 

avaliar preditores de CPT, sendo ruminação e suporte social uns dos mais estudados. 

Objetivou-se nesta revisão sistemática verificar suporte social e ruminação como 

preditores de CPT, analisando os resultados dos estudos selecionados. Utilizou-se os 

descritores Breast Cancer, Posttraumatic Growth, Posttraumatic Growth Inventory, 

Rumination e Social Support nas bases de dados Scopus, Web of Science, Embase, 

Cochrane e Psycinfo, buscando artigos empíricos com metodologia quantitativa ou mista, 

que avaliassem CPT e ruminação e/ou suporte social em mulheres com câncer de mama. 

Encontrou-se 261 resumos para análise por dois juízes independentes, seguindo os passos 

da PRISMA. Após eliminação de duplicatas, aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão e leitura na íntegra, totalizaram-se 12 artigos para estudo. Utilizou-se a The 

Crowe Critical Appraisal Tool (CCAT) para avaliar a qualidade metodológica dos artigos. 

Todos relataram escores significativos de CPT em suas amostras, e ambas variáveis 

analisadas se mostraram preditoras. Estudos de preditores de CPT permitem aprimorar o 

modelo teórico, auxiliando no desenvolvimento de intervenções que visem qualidade de 

vida e saúde mental em diferentes populações clínicas e não-clínicas, desfocando de um 

viés patologizante.  
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