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RESUMO: Esse estudo objetivou avaliar o estado atual da qualidade de vida das 
pacientes submetidas a mastectomia. Sabemos que nas próximas décadas o câncer 
será a principal causa de mortalidade no âmbito mundial. Dentre as doenças com 
maior índice atualmente, as doenças neoplásicas apresentam-se em destaque em 
consonância à taxa crescente de incidência e morbimortalidade, verificada 
principalmente pelo aumento da expectativa de vida. Uma das formas de tratamento 
mais eficazes para o câncer de mama é a mastectomia, que consiste na retirada total 
ou parcial de mamas e linfonodos axilares, como uma forma de erradicação do tumor. 
METODOLOGIA: Trata-se de uma revisão integrativa (RI) utilizando a base de dados 
SCIELO, BDENF, LILACS. Com os seguintes descritores: mulheres, qualidade de 
vida, mastectomia. No idioma português.  RESULTADOS: A amostra desta RI resultou 
em 14 artigos atenderam ao critério de inclusão, verificou-se que após a mastectomia 
a mulher sofre inúmeros conflitos, psicológicos, familiar e social. Afetando a sua 
qualidade de vida. CONCLUSÃO: Foi percebido que a mastectomia causa grande 
impacto na qualidade de vida das mulheres diagnosticadas com o câncer de mama. 
O apoio familiar e da enfermagem é muito importante para minimizar o sofrimento 
dessas mulheres. 
DESCRITORES: MULHERES; QUALIDADE DE VIDA; MASTECTOMIA. 

SUMMARY: This study aimed to evaluate the current state of life of patients submitted 
to mastectomy. We know that in the coming decades, cancer will be the leading cause 
of death worldwide. Among the diseases with the highest indexes today, neoplastic 
diseases are prominent in consonance with the increasing rate of incidence and 
morbidity and mortality, mainly as a result of increased life expectancy. One of the 
most effective forms of treatment for breast cancer is mastectomy, which consists of 
total or partial removal of axillary breasts and lymph nodes as a form of tumor 
eradication. METHODOLOGY: This is an integrative review (IR) using the SCIELO, 
BDENF, LILACS database. With the following descriptors: women, quality of life, 
mastectomy. In the Portuguese language. RESULTS: The sample of this IR resulted 
in 14 articles meeting the inclusion criterion, it was verified that after the mastectomy 
the woman suffers numerous conflicts, psychological, family and social. Affecting your 
quality of life. CONCLUSION: It was noticed that the mastectomy causes a great 
impact on the quality of life of women diagnosed with breast cancer. Family and nursing 
support is very important to minimize the suffering of these women 

DESCRIPTORS: WOMEN; QUALITY OF LIFE; MASTECTOMY.
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo avaliou a qualidade de vida em pacientes mastectomizadas. A 

motivação pelo mesmo, aconteceu após uma das integrantes da equipe, ter tido a 

oportunidade através de aulas práticas enquanto acadêmica de enfermagem 

vivenciando essa experiência em um determinado hospital particular. Foi observado 

como a vida dessas mulheres são bastante afetadas após o procedimento da 

mastectomia. E através de pesquisas e estudo os dados vem evidenciando que nas 

próximas décadas o câncer será a principal causa de mortalidade no âmbito mundial. 

Dentre as doenças com maior índice atualmente, as doenças neoplásicas 

apresentam-se em destaque em consonância à taxa crescente de incidência e 

morbimortalidade, verificada principalmente pelo aumento da expectativa de vida 

(VAZ et al. 2015). 

O câncer de mama de caráter hereditário (predisposição genética) corresponde 

a cerca de 5-10% do total de casos. Já em relação aos fatores idade e endócrinos, o 

aumento do risco está associado à história de menarca precoce (idade da primeira 

menstruação menor que 12 anos), menopausa tardia (após os 50 anos), primeira 

gravidez após os 30 anos, nuliparidade e terapia de reposição hormonal pós-

menopausa, principalmente se prolongada por mais de cinco anos (OHL et al. 2016). 

O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, 

depois do de pele não melanoma, respondendo por cerca de 28% dos casos novos a 

cada ano. Relativamente raro antes dos 35 anos, acima desta idade sua incidência 

cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Estatísticas indicam 

aumento da sua incidência tanto nos países desenvolvidos quanto nos em 

desenvolvimento. Existem vários tipos de câncer de mama. Alguns evoluem de forma 

rápida, outros, não. A maioria dos casos tem bom prognóstico, quando identificados 

precocemente. Estimativa de novos casos: 59.700, Número de mortes: 14.206 

mulheres, para o ano de 2018 (Instituto Nacional do Câncer-INCA, 2018). 

O Brasil desenvolve políticas públicas na área de controle de câncer desde 

meados dos anos 1980. Mais recentemente, como estratégia para tentar minimizar as 

taxas de mortalidade pelo câncer de mama, o controle desse câncer foi afirmado como 

prioridade na Política Nacional de Atenção Oncológica, em 2005, e no Pacto pela Vida, 

em 2006. Na primeira versão do Pacto pela Vida, o Ministério da Saúde delineou os 
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seguintes objetivos para controlar o câncer de mama e o do colo de útero: ampliar a 

oferta de mamografia, visando a alcançar cobertura de 60% da população-alvo; 

ampliar a oferta do exame preventivo do câncer do colo do útero, a fim de atingir 80% 

da população-alvo; e tratar/ seguir as lesões precursoras do câncer do colo do útero 

no âmbito ambulatorial (MEIRA et al. 2015). 

As neoplasias malignas são consideradas um problema de saúde pública em 

decorrência dos altos índices de morbidade e mortalidade apresentados 

mundialmente, em particular aos associados ao câncer de mama, e o número de 

casos registrados cresce abruptamente a cada ano (FURLAN et al. 2013). 

A abordagem terapêutica é composta basicamente pela cirurgia e terapias 

adjuvantes como a quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. Geralmente, 

associam-se duas ou mais abordagens, respeitando-se as características clínicas e 

psicológicas da paciente, para obter uma melhor qualidade de vida (QV) após o 

tratamento (BEZERRA et al. 2013). 

Uma das formas de tratamento mais eficazes para o câncer de mama é a 

mastectomia, que consiste na retirada total ou parcial de mamas e linfonodos axilares, 

como uma forma de erradicação do tumor. Embora eficiente, tal procedimento 

cirúrgico revela-se como mutilador, visto que retira da mulher órgãos carregados de 

simbolismo sexual e de feminilidade, influenciando, negativamente, a qualidade de 

vida dessas mulheres (PAREDES et al. 2013). 

 

De acordo com Araújo (2013). Os tipos de cirurgia existentes são: 

 • Tumorectomia: Excisão do nódulo ou tumor da mama.  

• Quadrantectomia: Excisão do quadrante da mama afetada (excisão do nódulo 

e margem de segurança)  

• Mastectomia Radical: remoção da mama, músculo peitoral e nódulos axilares 

linfáticos.  

• Mastectomia radical modificada: Remoção da mama, nódulos axilares 

linfáticos, com conservação do músculo do grande peitoral.  

• Mastectomia total simples: Ressecação apenas do tecido mamário, sem 

dissecação de gânglios linfáticos.  
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• Mastectomia radical de “Halsted”: Excisão da mama, músculos peitorais, 

tecido adiposo adjacente, fáscias musculares e adenopatias axilares.  

Segundo Araújo (2013). Os tipos mais frequentes de cirurgias são: mastectomia 

radical tipo Halsted com retirada dos músculos peitorais e esvaziamento radical da 

axila; Mastectomia tipo Patey com preservação do peitoral menor e esvaziamento 

axilar; e mastectomia tipo Madden com conservação de ambos peitorais e 

esvaziamento axilar. 

A Organização Mundial da Saúde define Qualidade de Vida (QV) como “a 

percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto da cultura e sistemas de 

valores nos quais vive, em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações” (MAJEWSKI et al. 2012).  

Sabendo que a cirurgia de remoção da mama acarreta depressão, insegurança, 

baixo desempenho sexual, mau relacionamento familiar e conjugal, destruição da 

autoimagem, entre outros sintomas negativos (NANIS, 2013). Todos esses sintomas 

afetam a qualidade de vida das mulheres submetidas a esse tipo de tratamento, sendo 

importante investigar como se dá isso, visando auxiliar essas mulheres a enfrentar 

essa realidade e ter uma melhor qualidade de vida. 

A má qualidade de vida em pacientes diagnosticadas com o câncer de mama 

está relacionada aos tratamentos como: a quimioterapia, a radioterapia e a 

mastectomia. Nesta fase o apoio familiar é de grande importância (VILLAR, 2017). 

O estudo teve como objetivo avaliar a qualidade de vida em pacientes 

mastectomizadas, tendo como hipóteses averiguar como esse tipo de procedimento 

tem influência degradante em sua autoimagem interferindo na qualidade de vida das 

mulheres. 

  

METODOLOGIA 

 

Revisão integrativa de literatura, sendo um método de pesquisa concentrado no 

âmbito da prática baseada em evidências (PBE). Por ser um método, o mesmo consta 

das seguintes etapas: a primeira é a identificação do tema, e as seguintes são 

respectivamente: estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos; 

definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; avaliação dos 
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estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação dos resultados e apresentação 

da revisão (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008). 

A coleta de dados ocorreu nas bases de dados, LILACS (Literatura Latino-

Americana em Ciências de Saúde), BDENF (Base de Dados de Enfermagem), como 

também na biblioteca SCIELO (Scientific Eletronic Library Online). Os dados foram 

coletados no período de outubro a novembro de 2018.  

Os descritores utilizados para a seleção das publicações indexadas nas bases 

de dados escolhidas foram “Mulheres”, “Qualidade de Vida” e “Mastectomia”. Critérios 

de inclusão: optou-se por publicações com idioma em português, que tivessem sido 

publicadas nos últimos cinco anos com disponibilidade na íntegra. Os que não 

atendiam esses critérios foram excluídos.  

Inicialmente encontrou-se 20 artigos nos bancos de dados. Porém apenas 

quatorze artigos cumpriam os requisitos empregados para a revisão integrativa. 

Segue tabela (1) informando. 

 

Tabela 1- Artigos pesquisados e selecionados. 

Base de Dados Artigos Pesquisados Artigos Selecionados 

LILACS 5 5 

SCIELO 12 9 

BDENF 3 ----------- 

 

 

RESULTADOS  

 

Para facilitar o entendimento dos leitores, segue abaixo o primeiro quadro 

descrevendo as principais características dos artigos que foram utilizados no 

referencial teórico da pesquisa. 

Os resultados e conclusões serão apresentados a seguir de forma descritiva. 

A informação selecionada foi organizada no Quadro (1), onde foi constatado os dados 

relativos aos autores brasileiros, ano de publicação, onde foi publicado o estudo, e o 

objetivo geral nos estudos. 
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Quadro 1 – Apresentação dos artigos selecionados com objetivos de pesquisa. 

ANO AUTORES TÍTULO PERIODICOS RESULTADOS  

2017 Vanessa Lacerda 
Alves; 

Miguel Sabino Neto; 

Luiz Eduardo Felipe 
Abla; 

Carlos Jorge Rocha 
de Oliveira; 

Lydia Masako 
Ferreira. 

Avaliação precoce 

da qualidade de vida 

e autoestima de 

pacientes 

mastectomizadas 

submetidas ou não à 

reconstrução 

mamária. 

Revista Brasileira de 
Cirurgia Plástica. 

As mulheres 
mastectomizadas 
com ou sem 
reconstrução 
mamária após um 
mês da cirurgia não 
apresentaram 
repercussões na 
qualidade de vida e 
na autoestima, 
quando comparadas 
entre si, bem como 
comparadas às 
mulheres sem 
história de câncer. 

2013 Telma Siqueira 
Oliveira De Araújo. 

CÂNCER DE 
MAMA: Estado 
Psicológico e 
Sexualidade de 
Mulheres 
Mastectomizadas. 

Universidade de 
Mato Grosso , 
faculdade da ciência 
da saúde 
enfermagem. 

O fato de se olhar no 
espelho depois de 
realizada a 
mastectomia se 
torna em dor e 
revolta, afetando a 
forma de como essa 
mulher ira se ver, já 
que foi lhe retirado 
um órgão que 
representa a 
feminilidade 
culturalmente, 
comprometendo 
assim cada vez mais 
seu estado 
psicológico e como 
consequência a 
sexualidade da 
mesma, pois parte 
de sua feminilidade 
lhe foi retirada. 

2013 Karla Barros 
BezerraI;  

Diego Salvador 
Muniz da Silva;  

Maria Bethânia da 
Costa CheinI;  

Patricia Rodrigues 
FerreiraI;  

Jessika Kelly Passos 
Maranhão;  

Nayana Leite 
Ribeiro;  

Elba Gomide 
Mochel. 

Qualidade de vida de 
mulheres tratadas de 
câncer de mama em 
uma cidade do 
nordeste do Brasil. 

Ciência e Saúde 
Coletiva. 

Finalmente, a QV 
das mulheres 
tratadas do câncer 
de mama no 
Maranhão parece ter 
sido negativamente 
influenciada pela 
ausência de cirurgia 
de reconstrução 
mamária, visto que 
esta proporciona 
importante 
incremento nos 
escores de QV das 
mulheres. 

2013 Simone Mara de 
Araújo Ferreira; 

Marislei Sanches 
Panobianco; 

A sexualidade da 

mulher com câncer 
de mama: análise da 
produção científica 
de enfermagem. 

Sistema da 
Informação 
Cientifica.  

O diagnóstico e os 
tratamentos para o 
câncer de mama 
afetam a 
sexualidade da 
mulher, tanto na 
dimensão física 
quanto emocional. 
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Thaís de Oliveira 
Gozzo; 

Ana Maria de 
Almeida. 

Muitas mulheres 
precisam de auxílio 
para superar o 
trauma da doença e 
do tratamento e para 
retomar a prática da 
sexualidade, de 
forma plena. 

2013 Vanessa Lacerda 
Alves Furlan; 

Miguel Sabino Neto; 

Luiz Eduardo Felipe 
Abla; 

Carlos Jorge Rocha 
Oliveira; 

Ana Claudia de 
Lima; 

Bruna Furtado de 
Olinda Ruiz; 

Lydia Masako 
Ferreira. 

Qualidade de vida e 
autoestima de 
pacientes 
Mastectomizadas 
submetidas ou não a 
reconstrução de 
mama 

Revista Brasileira de 

Cirurgia Plástica. 

Neste estudo, 
independentemente 
de as pacientes 
terem sido 
submetidas ou não a 
reconstrução 
imediata da mama, 
não foram 
encontradas 
diferenças com 
respeito à QV, 
exceto na função 
emocional, que foi 
estatisticamente 
inferior no grupo de 
mulheres 
mastectomizadas 
que ainda não 
haviam sido 
submetidas a 
reconstrução 
mamária.  

2013 Marlilenin Calazans 
Correia Simplício;  
 
Geraldini 
Ludmila De Moura. 

 

 

Sentimentos 
relatados por 
mulheres 
mastectomizadas: 
uma revisão 
sistematizada 

Revista Uningá.  O papel do 
enfermeiro fornecer 
uma assistência 
integral as mulheres  
mastectomizadas,  
isto  é,  o  enfermeiro  
tem  o  papel  de  
buscar  minimizar   o   
sofrimento   destas   
mulheres   através   
da   estimulação   da   
mesma em 
transformar seus 
medos, dor e 
constrangimento em 
vivências. 

2012 Juliana Machado 
Majewski; 

Aline Daniela 
Fernandes Lopes;  

Tárcia Davoglio;  

José Carlos de 
Carvalho Leite. 

Qualidade de vida 
em mulheres 
submetidas à 
mastectomia 
comparada com 
aquelas que se 
submeteram à 
cirurgia 
conservadora: uma 
revisão de literatura. 

Ciência e Saúde 

Coletiva. 
A influência da 
mastectomia foi 
unânime para a 
percepção negativa 
deste aspecto nos 
estudos analisados 
em comparação com 
a cirurgia 
conservadora, 
sendo um resultado 
previsível diante da 
amputação. 

2015 Karina Cardoso 
Meira; 

Raphael Mendonça 
Guimarães; 

Juliano dos Santos; 

Renata Cabrelli. 

Análise de efeito 

idade-período-

coorte na 

mortalidade por 

câncer de mama no 

Brasil e regiões 

Revista 
Panamericana  

A evolução da 
mortalidade por 
câncer de mama no 
Brasil e na maioria 
das regiões parece 
ser bem explicada 
pelo modelo que 
considera os efeitos 
de idade, coorte e 
período. 
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2016 Jamille Simonin 
Sales Nanis. 

Vivências E 
Sentimentos Acerca 
Da Reconstrução 
Mamária Na 
Qualidade De Vida 
De Mulheres 
Submetidas A 
Mastectomia: uma 
revisão integrativa 

Universidade 
Federal Fluminense. 

Apresentação do 
tema trata-se de um 
assunto que traz 
consigo inúmeros 
desconfortos tanto 
para a mulher 
quanto na sua 
relação com 
familiares e no seu 
relacionamento 
social. 

2016. Isabella Cristina 
Barduchi Ohl;  

Rosali Isabel 
Barduchi Ohl; 

Suzel Regina Ribeiro 
Chavaglia; 

Rosely Erlach 
Goldman. 

Ações públicas para 
o controle do câncer 
de mama no Brasil: 
revisão integrativa 

Revista Brasileira de 
Enfermagem. 

Quanto à referência 
das ações públicas 
de saúde 
direcionadas para o 
controle do câncer 
de mama, os artigos 
discutem, em sua 
maioria, sobre a 
necessidade de 
qualificação dos 
profissionais da área 
da saúde para o 
atendimento dessa 
população, aumento 
da oferta de 
mamografias por 
parte dos órgãos 
públicos. 

2016 Keity Laís Siepmann 
Soccol; 

Janaina Lunardi 
Canabarro; 

Sabrina da Costa 
Pohlmann. 

Atuação da 
enfermagem frente a 
mulher com câncer 
de mama: revisão de 
literatura 

Multiciências. Compete ao 
enfermeiro 
desenvolver um 
cuidado adequado à 
mulher 
mastectomizada, 
proporcionando 
tranquilidade e 
conforto, 
identificando as 
necessidades 
humanas básicas e 
promovendo ações 
que evitem 
complicações que 
possam interferir na 
qualidade de vida 
dessas 

2015 Samara Alves Vaz;  

Jaqueline Rezende 
Souza; 

Carina Ala Silva; 

Luiz Henrique; 

Batista Monteiro. 

Qualidade De Vida 

Da Mulher Pós-

Mastectomia: 

revisão integrativa 

brasileira 

Centro Cientifico 
Conhecer. 

A mulher 
mastectomizada tem 
como missão 
aprender a conviver 
com a amputação da 
mama. Para tanto, 
há fatores 
extrínsecos e 
intrínsecos 
responsáveis por 
negativar à 
qualidade de vida 
dessas mulheres. 

2017 Raquel Rey Villar; 

Salvador Pita 
Fernández; 

Carmen Cereijo 
Garea; 

Mª Teresa Seoane 
Pillado; 

Qualidade de vida e 
ansiedade em 
mulheres com 
câncer de mama 
antes e depois do 
tratamento. 

Revista Lationo 
Americana. 

A qualidade de vida 
diminui em mulheres 
com baixo nível de 
escolaridade, outra 
comorbidades, que 
utilizam 
medicamentos 
ansiolíticos, que 
tiveram gravidezes 
anteriores e 
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Vanesa Balboa 
Barreiro; 

Cristina González 
Martín. 

naquelas com 
retração do mamilo. 

Fonte: Pesquisadora 2018. 

 

 Ao analisar os objetivos dos artigos, pôde-se perceber que todos focam em 

questões relativas à qualidade de vida de mulheres acometidas por câncer de mama, 

submetidas à mastectomia. Após esse procedimento cirúrgico, a mulher sofre 

inúmeros conflitos, psicológicos, familiar e social.   

A perda de parte da capacidade de executar tarefas diárias e da autoestima, 

devido a mastectomia, contribuiu para o declínio na qualidade de vida. 

O acompanhamento mensal destas pacientes no ambulatório seria 

interessante, num período de 18 a 24 meses após a mastectomia com ou sem a 

reconstrução da mama. A reabilitação fisioterapêutica deverá ser empregada nestas 

pacientes, onde irá favorecer a reabilitação da paciente como um todo, desde a 

melhora da imagem corporal, da autoestima, da qualidade de vida, da funcionalidade 

e da adaptação à nova realidade. 

 

DISCUSSÕES  

De acordo com Alves et al. (2017), nos dias atuais, o diagnóstico do câncer 

ainda é percebido como um divisor de águas, gerando um impacto negativo na vida 

dessas pacientes. O câncer de mama pode remeter sentimentos como temor à 

mutilação, os preconceitos sociais, o medo da morte, sentimentos depressivos e de 

desvalorização social.  

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), (2018), todas as mulheres, 

independentemente da idade, podem conhecer seu corpo para saber o que é e o que 

não é normal em suas mamas. É importante que as mulheres observem suas mamas 

sempre que se sentirem confortáveis para tal (seja no banho, no momento da troca 

de roupa ou em outra situação do cotidiano), sem técnica específica, valorizando a 

descoberta casual de pequenas alterações mamárias. A maior parte dos cânceres de 

mama é descoberta pelas próprias mulheres.  

A neoplasia mamária é a segunda patologia mais frequente que acomete 

mulheres acima de 35 anos de idade, tendo 28% de casos novos por ano, quando 
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diagnosticado precocemente seu prognóstico é muito bom.  No Brasil os níveis de 

mortalidades de câncer de mama ainda continuam com seus índices elevados com 

cerca 61% de sobrevida após cinco anos, pois, sempre são tratados tardiamente 

(GERALDINI e MOURA, 2013). 

As mulheres acometidas pelo câncer de mama apresentam um 

comprometimento no exercício da sexualidade, em decorrência da mutilação e 

alterações na imagem corporal, dor, fadiga, mal-estar após a quimioterapia, perda do 

desejo sexual, estresse emocional e pelo medo de agravar a atual condição 

(FERREIRA et al., 2013). 

Segundo Ferreira et al, (2013), o constrangimento dado a mastectomia ainda 

pode ser inconveniente devido a imagem recebida pelo parceiro. As mulheres evitam 

a exposição e, em alguns casos, acreditam que vão ser abandonadas por eles. As 

mamas representam a feminilidade das mulheres e a ausência pode significar 

interrupção da sua vida amorosa. Sem elas, as mulheres podem se sentir excluídas 

da sociedade e rejeitadas sexualmente. 

De acordo com Majewski et al. (2012), acredita-se que medidas quantitativas 

de qualidade de vida (QV) possam guiar estratégias de intervenções terapêuticas e 

auxiliar na definição de ações que priorizem a promoção da saúde. Profissionais de 

saúde e pacientes tentam avaliar as influências do tratamento oncológico para a cura 

ou o controle da doença, visando compreender os desfechos do tratamento bem-

sucedido, na visão da própria paciente, já que a QV se dá a partir de uma avaliação 

subjetiva dos processos da doença e da recuperação. 

 Para VAZ (2015) e MAJEWSKI et al. (2012), a QV tende a melhorar com o 

passar do tempo, por isso há relevância na aplicação dos instrumentos em diferentes 

momentos após a intervenção, a fim de acompanhar as mudanças. Os estudos 

apontaram indícios que levam a pensar que o momento mais crítico para a QV se 

refere aos primeiros meses após a cirurgia. Portanto, são recomendadas intervenções 

voltadas para as questões de QV ao longo de todo processo, desde o diagnóstico até 

a reabilitação. 

 No entanto, Soccol; Canabarro; Pohlmann. (2016), o enfermeiro tem um papel 

fundamental para ajudar a mulher neste processo difícil e modificador que é a 

extirpação da mama, que interfere de modo negativo na autoimagem. Em momentos 

como esse é que as mulheres necessitam do cuidado da família e do profissional de 

saúde para ajudá-la na aceitação e continuidade do tratamento. 
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CONCLUSÃO 

 

Foi percebido que a mastectomia causa grande impacto na qualidade de vida 

das mulheres diagnosticadas com o câncer de mama, é um momento muito difícil para 

essas pacientes, desde o momento da notícia que está com o câncer. No entanto, o 

apoio familiar é de grande importância. Para que desta forma a paciente se sinta 

acolhida e consiga superar todas as dificuldades, por exemplo: Não poder amamentar; 

mutilação; sexualidade afetada; abandono pelo companheiro; medo de um outro 

câncer; medo do preconceito entre outras. A enfermagem tem um papel fundamental 

de fornecer uma assistência integral as mulheres mastectomizadas, buscando assim 

minimizar   o   sofrimento   destas   mulheres   através   da   estimulação   da   mesma 

em transformar seus medos, dor e constrangimento em vivências. 
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