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RESUMO

O câncer de mama é compreendido pelo crescimento desordenado das células mamárias, induzindo o processo de crescimento, reprodução e 
dispersão das células metastáticas. Os tratamentos normalmente agressivos, como a mastectomia radical ou conservadora, favorecem o 
surgimento de diversas sequelas no complexo do ombro, como também ocasionam alterações sociais e psicológicas na paciente. Nesse contexto, 
o linfedema do membro superior ipsilateral a cirurgia de extirpação da mama, que é um acumulo de liquido, e é uma das complicações mais 
frequente pós mastectomia. A drenagem Linfática Manual - DLM consiste em um recurso de manobras precisas e monótonas feitas em direções 
específicas com pressão e velocidade corretas, utilizada como terapêutica no tratamento do linfedema. Assim, o estudo objetivou avaliar a 
efetividade da drenagem linfática manual na reabilitação de mulheres pós - mastectomia. Trata- se de um estudo descritivo e longitudinal com 
abordagem quantitativa da análise dos dados. A amostra foi composta por 10 participantes de um dos projetos de responsabilidade social de uma 
Instituição de ensino Superior do Ceará, denominado de Programa de Assistência a Mulher Mastectomizada - PROAMMA. Utilizou–se como 
critérios de inclusão pacientes que participavam regularmente do programa, que mediante análise pelo recurso de perimetria, apresentavam 
linfedema grau II.  A tabulação para a interpretação dos dados se deu com a utilização do programa Microsoft Excel Versão 2011. O estudo 
respeitou os aspectos éticos da pesquisa que envolve seres humanos, estando em consonância com a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde – CNS, sendo submetido ao Comitê de  Ética em Pesquisa do Centro Universitário Estácio do Ceará, tendo sido aprovado com o parecer 
de número 1.194.776. O perfil sociodemográfico dos sujeitos do estudo foi compreendido com mulheres de idades de 49 á 68 anos, todas 
apresentaram restrição nos movimentos do ombro, e o linfedema foi confirmado na perimetria e na inspeção durante as avaliações. O 
sresultados apontaram uma redução do linfedema de caráter significativo, onde houve um ganho na amplitude de todos os movimentos do 
ombro, com a melhoria perceptível dos valores registrados no inicio do estudo, sendo o principal ganho o movimento de abdução do ombro, 
achados evidenciados através da goniométria e a perimetria. Portanto, a drenagem linfática manual utilizada como protocolo no linfedema pós-
mastectomia é efetivo para redução do linfedema axilar após cirurgia oncológica. As pacientes submetidas ao tratamento fisioterápico com DLM 
diminuem seu tempo de recuperação e retornam mais rapidamente às suas atividades cotidianas, ocupacionais e desportivas pela a redução do 
linfedema.
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