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1. Resumo 

           Introdução: Assistência de Enfermagem no pré e pós-operatório de 

mastectomia é de suma importância pois, nestes dois momentos, a mulher se sente 

vulnerável e com medo do desconhecido, necessitando que o profissional de 

enfermagem saiba lidar com este momento delicado, proporcionando apoio 

emocional e cuidado humanizado. Objetivo: Identificar o conhecimento produzido a 

respeito da assistência de enfermagem no pré e pós-operatório de mastectomia. 

Metodologia: Optou-se pelo método de revisão integrativa da literatura. O 

levantamento dos textos foi feito na base de dados BVS. Foram incluídos textos 

publicados em português, produzidos no Brasil, com textos completos disponíveis 

online. Resultados Parciais: Os resultados demonstram que há um amplo 

conhecimento a respeito da temática abordada, porém, não discorrendo diretamente 

a abordagem imediata que o enfermeiro deve prestar a este paciente, o que gera a 

necessidade de estudos que norteiem especificamente o cuidado imediato do 

enfermeiro à mulher mastectomizada. 

 

2. Introdução 

No âmbito atual o Brasil vem sofrendo mudanças no perfil epidemiológico 

devido aos avanços tecnológicos e científicos, processo de urbanização 

populacional e aos estilos de vida adotados. Tais mudanças alteram o perfil de 

morbimortalidade do país, diminuindo a ocorrência de doenças infectocontagiosas e 

aumentando a incidência de doenças crônica- degenerativa (INCA,2014). 

O câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente entre mulheres, 

correspondendo a 22% dos casos novos a cada ano. Se o diagnóstico e tratamento 

forem realizados de maneira rápida, o prognóstico é relativamente bom (INCA, 2014; 

SILVA, 2008).  

Dentre as possibilidades de tratamento, destaca-se a quimioterapia 

neoadjuvante seguida de cirurgia ou o procedimento cirúrgico. Estes procedimentos 

abrangem desde a retirada única do carcinoma, preservando-se assim a mama, até 

a mastectomia radical, na qual a mama é extirpada. Considerando-se que as 

sequelas da mastectomia envolvem aspectos de ordem física e psicológica, faz-se 

necessário aprofundar o conhecimento nessa área para que o cuidado a mulher seja 

efetivo e lhe garanta qualidade de vida.  

 



3. Objetivo  

Identificar o conhecimento científico produzido da atuação do enfermeiro no 

pré e pós-operatório de mulheres mastectomizadas.  

4. Metodologia  

 O método utilizado neste estudo foi a revisão integrativa da literatura. Trata-

se da análise de pesquisas relevantes que dão um suporte para a melhoria de uma 

prática já existente e para o esclarecimento dos profissionais da saúde. 

Para seleção dos textos foi feito um levantamento na internet, utilizando as 

bases de dados da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). Utilizou-se os seguintes 

descritores: neoplasias, neoplasia de mama, mastectomia, cuidados pré-operatórios, 

cuidados pós-operatórios, comunicação em saúde, cuidados de enfermagem. Foram 

incluídos textos publicados em português, produzidos no Brasil, com textos 

completos disponíveis online. 

5. Desenvolvimento 

A presente revisão analisou 25 artigos científicos que atenderam os critérios 

de inclusão previamente estabelecidos. Foi desenvolvido um formulário de coleta de 

dados que permitiu a obtenção de informações de identificação do texto – título, 

nome do período onde o estudo foi publicado, ano de publicação, objetivos do 

estudo, delineamento de pesquisa, principais conclusões e temática abordada. 

Para eliminar possível viés, todos os autores do presente manuscrito 

participaram do preenchimento do formulário, buscando um consenso de opiniões. 

6. Resultados Preliminares 

Após a análise dos textos os mesmos foram agrupados nas seguintes 

categorias temáticas: 

 Atuação do Enfermeiro no controle da dor; 

 Atuação do enfermeiro frente alterações funcionais; 

 Atuação do enfermeiro frente a problemas psicológicos  

A apresentação dos resultados e discussão dos dados obtidos será feita de 

forma descritiva, possibilitando ao leitor a avaliação de aplicabilidade da revisão 

elaborada, de forma a impactar positivamente a prática da Enfermagem, fornecendo 

subsídios ao enfermeiro na sua tomada de decisão cotidiana. 
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