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A MULHER SUBMETIDA  A MASTECTOMIA

Intervenção do Enfermeiro de Reabilitação



Avaliar os resultados da implementação do programa de intervenção, às

mulheres submetidas a esvaziamento ganglionar por cancro da mama;

Aumentar os ganhos em saúde pela diminuição de internamentos, da

mulher, provocados pelas alterações cirúrgicas de cancro da mama.

Informação retida 
pela mulher sujeita a 

esvaziamento 
ganglionar antes e 

após o programa de 
intervenção; 

Cuidados 
relacionados com a 
sensibilidade, dor, 

mobilidade articular e 
edema antes e após o 

programa de 
intervenção;

Limitações nas 
atividades da vida 

diária sentidas pela 
mulher antes e após o 

programa de 
intervenção;

OBJETIVOS
Compreender a importância da implementação de um programa de intervenção à mulher

submetida a esvaziamento axilar por cancro da mama em relação:



APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS- 1ª FASE  

•Surpresa – “Não estava nada á espera”…E10
•Espectável – ““Não, a cirurgia surpresa não foi”..E2
•Choque – ““…choque, não esperava”. E8

Reação à notícia da cirurgia;

•Médico 

Quem informou sobre 

necessidade de cirurgia;

•Esvaziamento axilar

•Diferentes etapas do tratamento
Informação recebida 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS

• Prevenção de linfedema

•Desconhecimento  

Conhecimento sobre os 
cuidados a ter após 
esvaziamento axilar



APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS- 1ª FASE  

• Aceitação da imagem corporal 

• Negação da imagem corporal 

• Integrada profissionalmente 

Sentimentos após a 
cirurgia da mama

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS

• Psicológico

• Material

• Ajuda nas atividades de vida diária 

• Acompanhamento nas consultas/tratamentos

Apoio familiar

• Cansaço

• Limitação dos movimentos 
Limitações decorrentes 

da cirurgia

• Parestesias 

• Autoimagem

• Dor 

• Aderências tecidulares 

• Sem desconfortos 

Alterações a nível  da  
cicatriz



APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS- 2ª FASE  

• Metástases 

•Linfedema

•Etapas do tratamento  

Conhecimento sobre as 
complicações após 

tratamento cirúrgico

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS

•Prevenção de linfedema

•Prevenção de lesões 

• Prevenção de queimaduras solares

•Aprendizagem de exercícios que promovem a mobilidade articular

•Massajar/higienizar a cicatriz 

Conhecimento sobre os 
cuidados a ter após 
esvaziamento axilar

• Dificuldade nas AVD

•Sem limitações articulares

Limitações após as 
sessões (do plano de 

intervenção de 
enfermagem de 

reabilitação); 



CONCLUSÕES 

•As informações recebidas sobre a cirurgia, vigilância de saúde e para a continuidade

de cuidados, ficaram mais explícitas após a realização do programa de enfermagem

de reabilitação;

•Verificou-se um aumento do conhecimento sobre complicações decorrentes do

tratamento cirúrgico e medidas de prevenção de linfedema, melhoria das limitações

no seu quotidiano e da amplitude articular do membro homolateral á cirurgia;

•Foi importante o desenvolvimento do programa de intervenção porque capacitou a

mulher submetida a cirurgia da mama para uma série de conhecimentos e de

habilidades relativas à ferida cirúrgica e aos exercícios de mobilização do membro.



CONCLUSÕES 

•As participantes fizeram referência a informações/orientações recomendadas pelo

enfermeiro de reabilitação sobre as complicações que podem ocorrer resultantes do

tratamento cirúrgico e outros tratamentos adjuvantes.

• A diminuição de aderências tecidulares, melhoria do aspeto e maleabilidade da cicatriz,

aumentaram o conforto da mulher, tal como a sensibilidade e movimentos do braço.

•Referiram ganhos em saúde pela diminuição de internamentos provocados pelas

alterações cirúrgicas consequente melhoria da qualidade de vida.
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