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Resumo

Introdução: O câncer, hoje, é considerado um problema de saúde pública, sendo responsável 
por 8,2 milhões de mortes em todo o mundo. Nas mulheres brasileiras, o câncer de mama é a 
principal causa de morte e, em nível mundial, perde apenas para o câncer de pulmão. Nos casos 
avançados de câncer de mama, a mastectomia é a cirurgia de escolha, podendo gerar compli-
cações, como o linfedema. Objetivo: Identificar as ações utilizadas pela equipe de enfermagem 
frente a pacientes mastectomizadas propensas ao linfedema, a fim de minimizar os riscos. Meto-
dologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa e descritiva, que será 
realizada na Atualiza Cursos. Para a construção desta pesquisa, os materiais foram selecionados 
através de busca eletrônica no site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados 
Scientific Electronic Library Online (SciELO), Instituto Nacional do Câncer (INCA) e Ministério 
da Saúde (MS). Após levantamento dos artigos, os mesmos foram lidos e analisados. Resultados: 
identificaram-se como ações de enfermagem nos cuidados de prevenção do linfedema: estímulo 
ao autocuidado, principalmente no que se refere aos exercícios físicos; automassagem; cuidados 
com a pele e incentivo da participação familiar e de toda equipe multiprofissional no tratamento. 
Considerações Finais: Percebe-se a importância das ações preventivas para minimizar os riscos 
de linfedema, preconizando a qualidade de vida e conforto dessas pacientes, garantindo-lhes o 
direito de viver seus dias com dignidade e de forma plena.
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1. Introdução 
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA, 
2012), câncer é o nome dado a um conjunto de mais 
de 100 tipos de doenças, que se caracteriza pelo 
crescimento desordenado de células com alto poder 
de invasão, podendo espalhar-se para tecidos e ór-
gãos vizinhos. Sua origem se deve a inúmeros fato-
res que, ao agirem em conjunto, contribuem para a 
formação de neoplasias malignas (carcinogênese).

O câncer representa uma questão de saúde pública, 
sendo uma das principais causas de mortes no Bra-
sil e no mundo. Estatísticas mundiais constatam 
que, no ano de 2012, ocorreram 14,1 milhões de 
novos casos de câncer e um total de 8,2 milhões de 
mortes em todo o mundo. No Brasil, as estimativas 
para o ano de 2014/2015 apontavam a ocorrência 
de, aproximadamente, 576 mil novos casos de cân-
cer, incluindo os casos de pele não melanoma, re-
forçando a magnitude do problema do câncer no 
País. Com relação ao câncer de mama feminina, 
serão 57.120 novos casos no território brasileiro, 
com um risco estimado de 56,09 casos a cada 100 
mil mulheres (INCA, 2014).

Nas mulheres brasileiras, o câncer de mama é a 
principal causa de morte e, em nível mundial, per-
de apenas para o câncer de pulmão. É o mais te-
mido entre as mulheres por ser o mais frequente e 
pelos efeitos psicológicos que causam, tais como: 
alterações da sexualidade e da autoimagem, ansie-
dade, medo de recidivas, dor e baixa autoestima 
(SILVA; RIUL, 2011).

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA, 2014), o câncer de mama é resultado do 
crescimento desordenado de células com alta capa-
cidade invasiva, originadas de alterações genéticas 
(hereditárias ou adquiridas). Existem vários tipos 
de câncer de mama, uns evoluem rapidamente e 
outros, não. O diagnóstico e o tratamento preco-
ce garantem um bom prognóstico na maioria dos 
casos. Os principais sinais da doença são: nódulo 
mamário endurecido, fixo e, geralmente, indolor; 
endurecimento de partes da mama; alterações na 

pele que recobre a mama (abaulamentos ou retra-
ções com aspecto semelhante à “casca de laranja”); 
saída espontânea de líquido do mamilo (transpa-
rente ou sanguinolento); vermelhidão ou alteração 
na posição ou formato do mamilo; nódulo no pes-
coço ou nas axilas (INCA, 2014).

Conforme o Ministério da Saúde (MS, 2013), as 
principais causas para o câncer de mama estão rela-
cionadas a fatores genéticos, endócrinos e à idade, 
sendo essa última o principal fator de risco. Cerca 
de 70 a 80% dos casos são diagnosticados a partir 
dos 50 anos. O risco de morte também aumenta 
com a idade.

O tratamento do câncer tem como medidas tera-
pêuticas a radioterapia, quimioterapia, terapia com 
agentes biológicos (hormônios, anticorpos) e a ci-
rurgia, que, por sua vez, é indicada dependendo do 
quadro clínico ou estadiamento do tumor.

Se a retirada do nódulo for uma questão cirúrgi-
ca, esta pode ser conservadora, também conhecida 
como quadrantectomia, na qual é retirada apenas 
uma parte da mama, sendo necessário, ainda, o 
tratamento radioterápico. Existem casos, contudo, 
em que o câncer encontra-se em um quadro avan-
çado, sendo a mastectomia (remoção completa da 
mama), cirurgia radical e mutiladora, o procedi-
mento de escolha (ALMEIDA, 2006).

Este procedimento invasivo pode causar o compro-
metimento da imagem corporal, despertando nas 
pacientes uma variação de sentimentos, que, mui-
tas vezes, levam-nas a rejeitar o seu próprio corpo, 
sentindo-se mutiladas (KRAUZER; ADAMY; CA-
VALET, 2011). 

No pós-operatório, podem surgir algumas com-
plicações, como dor, dificuldade de movimento 
no membro afetado, formigamento, dormência, 
alterações posturais e respiratórias, diminuição 
da força muscular e também o linfedema, que é a 
complicação mais frequente. 

O linfedema de braço é uma condição patológica 
onde ocorre o acúmulo excessivo de líquido em 
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partes do braço ou nele todo, com alta concentra-
ção de proteínas no interstício celular decorren-
te da deficiência na circulação do fluxo linfático. 
Quando os nódulos e vasos são retirados ou dani-
ficados, isso altera o transporte linfático, e o fluido, 
que é altamente proteico, fica acumulado nos es-
paços intersticiais ao redor do sítio cirúrgico, es-
tendendo-se aos tecidos remanescentes da mama, 
ao tronco e ao braço que sofreu a cirurgia (PANO-
BIANCO et al., 2008).

O tratamento do linfedema tem como principal 
objetivo proporcionar a redução do volume, res-
tauração da função e melhoria da aparência física 
do membro afetado (BARROS et al., 2013). Uma 
vez instalado, o linfedema não tem cura, apenas 
controle, e as medidas terapêuticas adotadas não 
garantem a total solução do mesmo. Essa compli-
cação pode causar, nas mulheres acometidas, trau-
mas físicos, psicológicos e sociais que afetam a sua 
qualidade de vida.

Segundo Panobianco et al. (2009), além dos me-
dicamentos e dos acessórios compressivos, o tra-
tamento do linfedema também conta com abor-
dagem cirúrgica. A linfoterapia é o meio cirúrgico 
mais utilizado, alcançando, em seu conjunto de 
ações fisioterápicas, ótimos resultados para a con-
dição crônica do quadro que requer constantes 
cuidados. Esse procedimento visa à mobilização do 
edema e iniciais regressões das alterações teciduais 
fibroescleróticas, proporcionando um aumento na 
pressão tecidual e impedindo o acúmulo de linfa.

A orientação e o acompanhamento de um profis-
sional habilitado são de fundamental importân-
cia. Nesse aspecto, o enfermeiro se enquadra, pois 
presta assistência à paciente desde a avaliação diag-
nóstica até a sua reabilitação, atuando em ações de 
prevenção e controle de possíveis complicações. O 
enfermeiro, assim como toda a equipe, tem sen-
sibilidade e conhecimentos especiais necessários 
para lidar com estas situações. Barreto et al. (2008) 
afirmam que o enfermeiro deve atuar junto à equi-
pe multidisciplinar, pois seu papel é fundamental 

para a reabilitação dessas pacientes, cujo compro-
metimento da autoimagem pode acarretar traumas 
de ordem física, emocional e social, sendo possível 
influenciar, de forma negativa, o tratamento e afe-
tar a comunicação com a família.

A arte de cuidar requer o aprimoramento de prin-
cípios básicos, como diálogo, respeito, competên-
cia e habilidade, a fim de proporcionar à paciente a 
oportunidade de expressar suas inquietações e an-
seios. Dessa forma, a enfermagem é a área que deve 
priorizar o atendimento humanizado, uma vez que 
é a profissão que está mais próxima da paciente. A 
conscientização desses profissionais quanto à ne-
cessidade de se aprimorar para assistir essa popu-
lação é de extrema importância.

A motivação pelo tema surgiu devido à alta pre-
valência de linfedema no pós-operatório de câncer 
de mama e da necessidade de intervenção adequa-
da nessa provável complicação. 

Portanto, tornou-se relevante realizar um estudo 
que abordasse o papel da enfermagem na assistên-
cia integral e humanizada a pacientes pós-mastec-
tomizadas, acometidas por linfedema, traçando 
medidas que visassem amenizar essa complicação 
e oferecer suporte biopsicossocial, a fim de intensi-
ficar o caráter humano e objetivar o bem-estar des-
sas mulheres, uma vez que elas veem o linfedema 
como uma lembrança do câncer.

2. Metodologia
Trata-se de uma revisão bibliográfica com abor-
dagens qualitativa e descritiva, caracterizando-se 
com base na seleção de artigos científicos, livros 
de referência e sites na internet de organizações e 
instituições relacionadas ao tema. Este terá por fi-
nalidade colocar o pesquisador em contato com o 
que já foi escrito, permitindo aperfeiçoar os conhe-
cimentos e explorar novas ideias.

Conforme Figueiredo (2009), a revisão bibliográ-
fica deve permitir uma compreensão adequada do 
estado da arte e o que tem sido feito na área de pes-
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quisa, procurando literaturas recentes e relevantes, 
a fim de embasar a temática em questão.

Para a construção desta pesquisa, os materiais fo-
ram selecionados através de uma busca eletrônica 
no site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas 
bases de dados Scientific Electronic Library Online 
(SciELO), Instituto Nacional do Câncer (INCA) e 
Ministério da Saúde (MS). Após o levantamento 
dos artigos, os mesmos foram lidos e analisados.

Encontraram-se, aproximadamente, 30 artigos por 
meio da utilização das palavras-chave, dentre os 

quais foram selecionados 8. Como critério de in-
clusão, observaram-se: estarem na língua portu-
guesa, serem artigos completos e publicados entre 
2006 a 2015 e que abordassem a temática escolhi-
da, tendo como descritores: câncer de mama; mas-
tectomia; linfedema e assistência de enfermagem. 
Os artigos que não atenderam aos critérios de in-
clusão foram excluídos da pesquisa.

3. Resultados e Discussão
Após a utilização da metodologia proposta, foram 
escolhidos 8 artigos.

Quadro 1. Distribuição dos artigos selecionados: autor, título, revista/livro, ano e resultados. (continua)

Autor Título Revista/Livro Ano Resultados

Almeida, R. A. de.
Impacto da  

mastectomia  
na vida da mulher

Revista da Sociedade 
Brasileira de Psicologia 

Hospitalar
2006

Buscar compreender as 
emoções e as conse-

quências psicológicas 
na mulher mastectomi-
zada no âmbito familiar.

Alegrance, F. C; 
Souza, C. B. de; 

Mazzei, R. L.

Qualidade de Vida 
e Estratégias de 

Enfrentamento em 
Mulheres com e sem 

Linfedema Pós- 
Câncer de Mama

Revista Brasileira  
de Cancerologia

2010

Verificar o impacto do 
linfedema nos fatores 
biopsicossociais das 

portadoras.

Carvalho, A. P. R. 
de. et al.

Promoção do Auto-
cuidado a Mulheres 

Mastectomizadas
Cogitare Enfermagem 2012

Reconhecer os cuida-
dos de enfermagem 
às mulheres mastec-

tomizadas, visando ao 
autocuidado.

Krauzer, I. M; 
Adamy, E. K; 
Cavalet, A. R.

Conhecimento 
produzido acerca da 
assistência de enfer-
magem às mulheres 
mastectomizadas: 
revisão integrativa

Enfermagem em Foco 2011

Identificar o conheci-
mento produzido sobre 
a assistência de enfer-
magem às mulheres 
mastectomizadas.

Meneghini, A. C.

Avaliação da dor, 
do linfedema e da 

qualidade de vida re-
lacionada à saúde de 
mulheres com câncer 

de mama

Escola de Enfermagem  
de Ribeirão Preto

2012

Verificar como o linfe-
dema afeta a qualidade 
de vida das mulheres 
com câncer de mama.
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Quadro 1. Distribuição dos artigos selecionados: autor, título, revista/livro, ano e resultados. (conclusão)

Autor Título Revista/Livro Ano Resultados

Panobianco, 
M.S.et al.

Estudo da adesão 
às estratégias de 

prevenção e controle 
do linfedema em 
mastectomizadas

Escola Anna Nery Revista 
de Enfermagem

2009

Avaliar adesão das 
mulheres submetidas à 

cirurgia de mastectomia 
ao tratamento e preven-

ção do linfedema.

Souza, V. P. et al.

Fatores predisponen-
tes ao linfedema de 
braço referidos por 
mulheres mastecto-

mizadas

Revista de  
Enfermagem da UERJ

2007

Identificar as razões 
referidas pelas pacientes 
mastectomizadas para 

o acometimento do 
linfedema no membro 
superior homolateral  

à cirurgia.

Vasconcelos, P. M; 
Neves, J. B.

Importância do 
apoio familiar à 

mulher submetida à 
cirurgia para trata-
mento da neoplasia 

mamária

Revista Enfermagem  
Integrada

2010

Analisar a influência  
do apoio da família  

na superação da  
mastectomia

Fonte: Elaborada pelas autoras — dezembro de 2015.

Alegrance, Souza e Mazzei (2010) destacam que, 
para algumas mulheres, o linfedema acaba sendo 
um rótulo. Como não há cura, apenas controle, logo 
é percebido como uma sequela do câncer, gerando 
uma sensação de desconforto e de que nunca fica-
ram curadas da doença. Afeta mais suas vidas que 
o próprio câncer e seu tratamento (mastectomia). 

Carvalho et al. (2012) abordam que a atenção às 
mulheres mastectomizadas requer um olhar mul-
tidisciplinar, considerando todo o ambiente que 
as envolve. Por esta razão, a assistência deve pre-
conizar não somente a incisão cirúrgica, mas tam-
bém o cuidado holístico, levando em conta as suas 
reais necessidades, valorizando sua autonomia e 
independência. Segundo as autoras, cabe ao enfer-
meiro explicar, de maneira clara, os cuidados que 
a própria paciente pode ter com ela mesma, a fim 
de preservar a atividade corporal, melhorar a sua 
autoestima e minimizar possíveis complicações, 
como o linfedema. 

Souza et al. (2007) relatam que as razões mais ci-
tadas pelas mulheres para o surgimento do linfe-
dema estão associadas ao esforço físico excessivo 
durante atividades corriqueiras, sequelas da pró-
pria cirurgia, sessões de radioterapia, exposição ao 
calor (principalmente nas atividades do lar), casos 
de stress, fator genético, dificuldades com o dreno 
e falta de informações quanto às ações preventivas.

A importância da educação para a prevenção e o 
manejo do linfedema em pacientes sobreviventes 
ao câncer de mama deve ser o ponto de partida 
para o sucesso do tratamento e o enfermeiro é 
responsável em orientar essas pacientes, principal-
mente quanto à redução dos riscos.

Em concordância, Panobianco et al. (2009) citam 
que, entre as ações de prevenção, os exercícios fí-
sicos proporcionam a recuperação da amplitude 
do movimento a partir da contração muscular e 
movimentos de adução e abdução do braço, favo-
recendo a absorção linfática. A paciente também 
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deve ser orientada a realizar a automassagem, com 
o objetivo de acelerar a velocidade do transporte 
linfático, tendo cuidados com a pele para manter 
a sua integridade e auxiliar no aumento da drena-
gem linfática superficial. O cuidado com a pele e 
o braço é essencial, pois garante resultados positi-
vos e ajuda a prevenir posteriores complicações, 
como infecções, que podem acelerar o processo de 
linfedema. Após a cirurgia da mama, o membro 
homolateral à cirurgia deve ser constantemente 
avaliado, para que o linfedema seja precocemente 
detectado e a paciente seja direcionada para o tra-
tamento adequado.

Conforme Souza et al. (2007), a atenção prestada 
a mulheres com câncer de mama deve estar dire-
cionada para a garantia da qualidade de vida em 
todos os aspectos, especialmente na presença do 
linfedema de braço, pois mulheres acometidas têm 
mais desajustes psicossociais do que aquelas que 
não apresentam essa complicação. 

Nesse contexto, Krauzer, Adamy e Cavalet (2011) 
aduzem que o enfermeiro pode identificar a per-
cepção dessas mulheres sobre as alterações da sua 
imagem corporal, já que muitas dessas pacientes 
sentem medo, na maioria dos casos, relacionado 
ao preconceito da sociedade com a sua imagem 
alterada. O enfermeiro pode encaminhar essas pa-
cientes para grupos de apoio interdisciplinar que 
discutem aspectos sociais, educativos e emocio-
nais, com o objetivo de inseri-las na vida cotidiana. 

Para Panobianco et al. (2009), levando em conside-
ração os danos físicos e emocionais que o linfede-
ma de braço ocasiona nas pacientes que o apresen-
tam, é de fundamental importância traçar medidas 
terapêuticas com o intuito de prevenir e/ou con-
trolar essa complicação, bem como a adesão dessas 
pacientes a tais medidas, a qual, muita vezes, não 
ocorre de maneira satisfatória. Entre os motivos 
relatados de não adesão à terapêutica estão: a falta 
de tempo; o aquecimento exagerado do membro 
afetado durante os exercícios físicos; descrédito da 
eficácia das atividades físicas fora do serviço de rea-

bilitação; incômodo no uso da braçadeira elástica 
e incerteza de como realizar a automassagem. De 
acordo com as autoras citadas, além do empenho 
da equipe de saúde que assiste essas pacientes, es-
tas devem se conscientizar de que aderir às ações 
preventivas garante uma melhor qualidade de vida 
e que deve partir delas a promoção do autocuidado.

Ratificando as autoras citadas linhas atrás, Mene-
ghini (2012) explica que, por se tratar de uma com-
plicação muito presente em mulheres acometidas 
com o câncer de mama, o linfedema gera altera-
ções físicas e psicológicas que afetam a qualidade 
de vida relacionada à saúde dessas pacientes. Por-
tanto, o linfedema deve ser detectado de maneira 
precoce e os tratamentos específicos (drenagem 
linfática) e o autocuidado (cuidado com a pele, au-
tomassagem, exercícios específicos com respiração 
profunda) são primordiais para a manutenção da 
saúde física e mental.

As pacientes acometidas por linfedema são afeta-
das na área profissional, no lazer, no suporte so-
cial, no círculo de amizades e no âmbito familiar. A 
participação da família é elemento indispensável, 
pois é o primeiro vínculo a se manifestar em si-
tuação de enfermidade, sendo um fator importante 
durante o cuidado humanizado. Inserir a família 
na assistência a essas pacientes diminui o distan-
ciamento e aumenta suas chances de aderirem aos 
cuidados de conforto.

Dentro deste pensamento, Vasconcelos e Neves 
(2010) concordam com Almeida (2006), porque 
essas autoras ressaltam que a participação da fa-
mília na assistência é importante apoio para o 
fortalecimento interior dessas pacientes, uma vez 
que elas podem se sentir seguras nas tomadas de 
decisões e transformação de conceitos e atitudes. 
O afeto familiar permite à mulher sentir-se con-
fiante para lutar contra o preconceito, conseguin-
do suprir suas carências emocionais e alcançando 
melhor aceitação e orientação comportamental. O 
apoio familiar vai além da ajuda física, contribuin-
do, principalmente, para a reabilitação emocional.
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Os artigos referenciam que a equipe de enfer-
magem exerce papel primordial na assistência às 
pacientes mastectomizadas, acometidas por linfe-
dema, respeitando as suas individualidades, tra-
çando medidas educativas, estimulando o envol-
vimento do seio familiar no cuidado e garantindo 
a sua autonomia. 

Percebe-se a importância das ações preventivas 
para minimizar os riscos de linfedema, preconi-
zando o bem-estar e conforto dessas pacientes, as-
segurando-lhes o direito de viver com qualidade.

4. Considerações Finais
Os resultados aqui encontrados deixam clara a 
necessidade de compreensão do processo saúde/
doença das pacientes mastectomizadas, acometi-
das por linfedemas, e de toda a complexidade de 
consequências a ele atribuído, em todo o âmbito 
biopsicossocial. Além disso, há a importância da 
busca de novos estudos sobre a temática, a fim de 
atualizar o que já se tem disponível.

Acreditamos que é indispensável pensar na enfer-
magem sob um novo olhar, buscando reformular o 
modo específico do cuidar, livre de um modelo que 
beneficie apenas a cura das patologias que acome-
tem os indivíduos, mas, sobretudo, que se incluam, 
nesse processo de assistência, ações preventivas, 
estimulando o autocuidado, minimizando danos e 
preconizando a qualidade de vida e conforto des-
sas pacientes, permitindo-lhes viver intensamente 
e com boas perspectivas.

Praticar o autocuidado as leva a se valorizarem, se 
conhecerem e terem uma melhor compreensão do 
que lhes está sucedendo. Desta forma, é necessá-
rio que recebam orientações adequadas referentes 
às complicações da mastectomia, dos cuidados a 
serem realizados (exercício para recuperar a ca-
pacidade funcional do braço e ombro; posicio-
namento do braço após a cirurgia e prevenção de 
linfedema), das novas habilidades que precisarão 
desenvolver futuramente e sobre a reabilitação nas 

diferentes áreas (autoimagem, sexualidade, fami-
liar e profissional).

O papel que a enfermagem exerce na profilaxia do 
linfedema é essencial, seja nos cuidados com o cura-
tivo cirúrgico, dreno aspirativo quando existente, 
ações educativas no que se refere aos cuidados e 
realização de exercícios com o braço homolateral à 
cirurgia, além de ensinar as pacientes a realizarem 
automassagem, a fim de prevenir novas complica-
ções, na retomada das suas atividades de rotina.

A equipe de enfermagem deve valorizar as infor-
mações fornecidas pelas pacientes, agindo de ma-
neira respeitosa e com sensibilidade. Ouvir suas 
queixas e permitir que expressem suas emoções e 
anseios também são cuidados de enfermagem im-
portantes. As pacientes precisam se sentir seguras 
e confiar na equipe que as assiste para garantir êxi-
to em todo o tratamento.

Compete ao enfermeiro saber identificar necessi-
dades e dificuldades emocionais das pacientes e fa-
miliares, buscando planejar a assistência e oferecer 
melhor condição de vida àquelas.

 Fornecer apoio emocional garante a essas mulheres 
força para enfrentar estigmas e preconceitos, dimi-
nuindo também medos existentes, sendo de extre-
ma importância que toda a equipe esteja engajada.

O enfermeiro deve buscar estratégias que dimi-
nuam o sofrimento vivido por essas pacientes, 
estimulando-as a transformar a sua insegurança 
em ânimo para continuar o tratamento e persistir 
para obter os melhores resultados. A missão des-
se profissional é promover e propagar medidas de 
prevenção de riscos, por meio da educação das pa-
cientes e familiares e estimular a participação da 
equipe multidisciplinar, garantindo uma assistên-
cia integral a essas mulheres acometidas por linfe-
dema pós-mastectomia. 

Por fim, a assistência de enfermagem não se limita 
apenas a procedimentos rotineiros de uma institui-
ção. O respeito, o diálogo, o cuidado e a atenção 
são condições básicas para construir uma assis-
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tência humanizada no cuidado e estabelecer uma 
relação de confiança enfermeiro-paciente, a fim de 

despertar nessas mulheres o desejo de viver seus 
dias com dignidade e de forma plena.

NURSING ACTIONS TO PATIENTS MASTECTOMY AFFECTED WITH LYMPHEDEMA

Abstract

Introduction: The cancer is now considered a public health problem, accounting for 8.2 million 
deaths worldwide. In Brazilian women, breast cancer is the leading cause of death and globally 
second only to lung cancer. In advanced cases of breast cancer, mastectomy is the choice of sur-
gery and can cause complications such as lymphedema. Objectives: To identify the actions used 
by the nursing staff prone to lymphedema mastectomy patients in order to minimize the risks. 
Methodology: This is a literature review with qualitative and descriptive approach, to be held 
in Update Courses. Construction of this research materials were selected through an electronic 
search on the Virtual Library website in Health (BVS), in databases Scientific Electronic Library 
Online (SciELO), National Cancer Institute (INCA) and Ministry of Health (MOH). After the 
lifting of the articles, they were read and analyzed. Results: We identified as nursing actions 
in the prevention of lymphedema care: stimulating self care, especially with regard to physical 
exercise; self-massage; skin care and encouragement of family participation and the entire multi-
disciplinary team in treatment. Final Thoughts: We can see the importance of preventive actions 
to minimize the risk of lymphedema, advocating quality of life and comfort of these patients, 
guaranteeing them the right to live out their days with dignity and in full.
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 Breast cancer. Mastectomy. Lymphedema. Nursing care.
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