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RESUMO 

MOURÃO, C. M. L. Evidências para o cuidado perioperatório da mulher 

mastectomizada: revisão integrativa da literatura. 2011. 70f. Dissertação (Mestrado) 

- Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza, 2011. 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, que teve como objetivo buscar e 

avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre o cuidado no período perioperatório 

prestado à paciente submetida à mastectomia. Para a seleção dos estudos, foram 

consultadas as bases de dados PUBMED, LILACS e CINAHL. A amostra constituiu-se 

de sete estudos. Não foi identificado nenhum estudo nas bases de dados LILACS e 

CINAHL, sete estudos foram provenientes do PUBMED. Houve uma prevalência de 

seis estudos (86%) com nível de evidência 2 e um estudo (14%) com nível de evidência 

3. Após a análise dos aspectos abordados nestes artigos, reuniu-se em uma categoria 

temática: o manejo da dor, contendo os sete estudos. O primeiro estudo concluiu que 

uma dose  de 600 mg de gabapentina administrada uma hora antes da cirurgia produz 

analgesia pós-operatória significativa após a mastectomia  total. O segundo estudo 

demonstrou que o uso do EMLA em pacientes mastectomizadas reduziu a solicitação de 

analgésicos no pós-operatório e uma redução da incidência e a intensidade da dor 

crônica. No terceiro estudo não foram encontradas diferenças no manejo da dor pós-

operatória entre 3,75 mg / ml de ropivacaína e infiltração da ferida com solução salina 

antes da mastectomia. O quarto estudo concluiu que a administração 

preventiva com cetoprofeno por via endovenosa (100 mg) produz maior alívio da dor  

pós-operatória em pacientes submetidas à mastectomia. O quinto estudo evidenciou que 

a administração de 8 mg de dexametasona  diminui efetivamente o uso de 

analgésicos em mulheres submetidas à anestesia geral para a mastectomia. O sexto 

estudo não demonstrou associação entre o índice de óxido nítrico e o desenvolvimento 

de dor crônica pós-operatória. O sétimo estudo concluiu que a administração 

perioperatória de venlafaxina reduz significativamente a incidência de síndrome da dor 

pós-mastectomia. O estudo apresentou como limitações o fato de que ao longo dos 10 

anos pesquisados, o único cuidado perioperatório da cirurgia de mastectomia 

encontrado na literatura foi relacionado ao manejo farmacológico da dor, ademais os 

estudos analisados não mostraram uma associação entre si, visto que em cada um foi 

avaliado uma droga diferente, dificultando o consenso e a recomendação relacionada ao 

uso de fármacos para o controle/minimização da dor. A evidência não apresentou um 

consenso para o cuidado perioperatório de mastectomia, pois encontrou-se uma 

diversidade de uso de fármacos para o controle da dor e em grande parte dos estudos 

existiu divergências e divisão de opiniões. Contudo, observou-se a preocupação por 

parte dos profissionais em minimizar/prevenir a dor pré, intra e pós-operatória. Desse 

modo, a enfermagem deve estar atenta, tanto à atualização dos tratamentos 

farmacológicos no manejo da dor quanto ao desenvolvimento de futuras pesquisas 

relacionadas ao cuidado de enfermagem no período perioperatório de mastectomia. 

 

Palavras-chave: Enfermagem perioperatória. Mastectomia. Prática baseada em 

evidências. 



 

ABSTRACT 

MOURÃO, C. M. L. Evidence for the perioperative care of the mastectomized 

woman: an integrative literature review. 2011. 70p. Thesis (Master Degree) - 

Graduate Program in Nursing, Federal University of Ceará, Fortaleza, 2011. 

 

It is an integrative literature review, which aimed to search and evaluate the available 

evidence in the literature on perioperative care provided to patients undergoing 

mastectomy. To select the studies were consulted the databases PUBMED, LILACS and 

CINAHL and the sample consisted of seven studies. No study has been identified in the 

databases LILACS and CINAHL, and all seven studies were from the PUBMED. There 

was a prevalence of 6 studies (86%) with level of evidence 2 and 1 study (14%) with 

level of evidence 3. After analyzing the issues addressed in these articles, gathered 

in atopical category: pain management, containing the seven studies. The first study 

found that a dose of 600 mg of gabapentin administered 1 h before surgery produces 

significant postoperative analgesia after total mastectomy. The second study 

showed that use of EMLA in mastectomy patientsreduced the request of 

analgesics postoperatively and a reductionin the incidence and intensity of chronic pain. 

In the study 03 found no differences in the management of postoperative pain between 

3.75 mg / ml and ropivacaine wound infiltration with saline prior to 

mastectomy. The fourth study found that preventive administration of ketoprofen 

intravenously (100 mg) produces greater relief of postoperative pain in patients 

undergoing mastectomy. The fifth study showed that administration of dexamethasone 8 

mgeffectively decreases the use of analgesics in women undergoinggeneral anesthesia 

for mastectomy. The sixth study showed no association between the index of nitric 

oxide and the development of chronic postoperative pain. The seventh study found 

that perioperative administration of venlafaxine significantly reduces the incidence 

of pain syndromeafter mastectomy. The study had limitations the fact that over the 10 

years studied, the only perioperative care of the mastectomy surgery in the literature 

was related to the pharmacological management of pain and the studies analyzed did not 

show an association between them, since in each was assessed a different drug, 

hindering consensus and recommendation regarding the use of drugs to control / 

minimize the pain. The evidence did not show a consensus for the perioperative care of 

mastectomy, because we found a diversity of use of drugs for pain control and in most 

studies there were differences and division of opinion. However, we noted the concern 

on the part of professionals to minimize / prevent pain before, during and after surgery, 

and nursing must be attentive to both the update of pharmacological treatments in pain 

management, for the development of future research related to the care of perioperative 

nursing. 

 

Keywords: Perioperative nursing. Mastectomy. Evidence-based practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Mesmo as noites totalmente sem estrelas podem anunciar a aurora de uma 

grande realização”.  

(Martin Luther King) 

1.1 O câncer de mama 

 

O termo câncer é utilizado genericamente para representar um conjunto de 

mais de 100 doenças, incluindo tumores malignos de diferentes localizações. No Brasil, 

desde 2003, as neoplasias malignas constituem-se na segunda causa de morte da 

população, representando quase 17% dos óbitos de causa conhecida, notificados em 

2007, no Sistema de Informações sobre Mortalidade (INCA, 2010). 

A incidência do câncer cresce no Brasil, como em todo o mundo, em um 

ritmo que acompanha o envelhecimento populacional decorrente do aumento da 

expectativa de vida. É o resultado direto das grandes transformações globais das últimas 

décadas, que alteraram a situação da saúde dos povos, pela urbanização acelerada, pelos 

novos modos de vida e padrões de consumo (INCA, 2010).  

O câncer sempre foi visto como uma doença comum em países 

desenvolvidos e industrializados, enquanto que as doenças relacionadas com a fome, as 

infecciosas e as parasitárias, em países em desenvolvimento. Mais da metade dos casos 

novos de cânceres reportados anualmente ocorrem em países em desenvolvimento. 

Mesmo nos países desenvolvidos, as classes sociais menos privilegiadas são as que 

apresentam as maiores taxas da doença (BARBOSA, 2004). 

O câncer já é conhecido há alguns séculos, mas somente nas últimas 

décadas tornou-se um problema de saúde pública mundial, pois a sua prevalência tem 

aumentado no contexto das doenças crônicas não transmissíveis. Diversos fatores têm 

contribuído para o aumento da incidência do câncer na população, como: mudanças 

ambientais, urbanização crescente e adoção de estilos de vida favoráveis à 

carcinogênese, avanços tecnológicos na área da saúde, ações de promoção e 

recuperação da saúde que proporcionaram aumento na longevidade da população 

(CARVALHO, 2003; INCA, 2010). 

Em 2008, a IARC/OMS estimou que ocorreriam 12,4 milhões de casos 

novos e 7,6 milhões de óbitos por câncer no mundo. Destes, os mais incidentes foram o 

câncer de pulmão (1,52 milhões de casos novos), mama (1,29 milhões) e cólon e reto 
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(1,15 milhões). Devido ao mau prognóstico, o câncer de pulmão foi a principal causa de 

morte (1,31 milhões), seguido pelo câncer de estômago (780 mil óbitos) e pelo câncer 

de fígado (699 mil óbitos). Para América do Sul, Central e Caribe, estimou-se em 2008 

cerca de um milhão de casos novos de câncer e 589 mil óbitos. Em homens, o mais 

comum foi o câncer de próstata, seguido por pulmão, estômago e cólon e reto. Nas 

mulheres, o mais frequente foi o câncer de mama, seguido do colo do útero, cólon e 

reto, estômago e pulmão (WORLD CANCER REPORT, 2008).  

No Brasil, o número de ocorrências estimadas para o ano de 2010, válido 

também para o ano de 2011, apontou 49.240 casos novos de câncer. Os tipos mais 

incidentes, à exceção do câncer de pele do tipo não melanoma, foram os cânceres de 

próstata e de pulmão, no sexo masculino, e os cânceres de mama e do colo do útero, no 

sexo feminino, acompanhando o mesmo perfil da magnitude observada para a América 

Latina (BRASIL, 2010).  

Em 2010, foram estimados 236.240 casos novos para o sexo masculino e 

253.030 para sexo feminino. Contabilizou-se que o câncer de pele do tipo não 

melanoma (114 mil casos novos) seria o mais incidente na população brasileira, seguido 

pelos tumores de próstata (52 mil), mama feminina (49 mil), cólon e reto (28 mil), 

pulmão (28 mil), estômago (21 mil) e colo do útero (18 mil), conforme Figura 1. 

 

Figura 1- Tipos de câncer mais incidentes, estimados para 2010 e 2011, exceto pele 

não-melanoma, na população brasileira. 

 

Fonte: Instituto Nacional de Câncer/Ministério da Saúde (MS), 2010.  

http://www.cespe.unb.br/concursos/_antigos/2006/INCA2006/arquivos/ED__2006_MS_INCA_RES_PROV_TIT_E_RES_PROV_PROV_PRAT.PDF
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 As mamas, nos homens e nas mulheres, são idênticas até a puberdade, 

quando o estrogênio e outros hormônios iniciam o desenvolvimento da mama nas 

mulheres. Em geral, esse desenvolvimento ocorre entre os 10 anos de idade e continua 

até, aproximadamente, os 16 anos de idade, embora a faixa possa variar de 9 a 18 anos. 

A mama contém o tecido glandular e ductal, juntamente com o tecido fibroso que une 

os lobos e mantém o tecido adiposo nos lobos e entre eles. Essas glândulas mamárias 

pareadas localizam-se entre a segunda e a sexta costelas sobre o músculo peitoral maior 

desde o esterno até a linha axilar média (SMELTZER; BARE, 2005). 

A mama é percebida de diferentes modos nas várias etapas da vida da 

mulher e, enquanto para os profissionais de saúde, ela é vista a partir de sua 

funcionalidade fisiológica ou patológica. Culturalmente, é conhecida como símbolo de 

beleza e erotização (GRADIM, 2005). 

O câncer de mama, assim como a maioria dos cânceres, integra um grupo de 

doenças conhecidas como multifatoriais, nas quais fatores etiológicos múltiplos – 

genéticos e ambientais – interagem, de formas variadas e ainda não totalmente 

conhecidas, para produzi-las.
 
Esse processo de carcinogênese ocorre em múltiplas e 

sucessivas etapas e pode ser desencadeado por várias exposições. Na fase de iniciação, 

ocorrem mutações que possibilitam alterações do genoma e uma divisão celular mais 

rápida. Na fase de promoção, existem algumas substâncias, que mesmo sem alterar o 

DNA, estimulam a divisão celular, acarretando aumento de probabilidade de mutações 

(MOLINA; DALBEN; LUCA, 2003). 

É o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre 

as mulheres. A cada ano, cerca de 22% dos casos novos de câncer em mulheres são de 

mama. De acordo com a estimativa de incidência de neoplasias no Brasil para 2010, 

divulgada pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), o número de casos novos de 

neoplasias mamárias esperados para o Brasil em 2010 foi de 49.240, com um risco 

estimado de 49 casos a cada 100 mil mulheres (INCA, 2010).  

Os fatores de risco relacionados à vida reprodutiva da mulher (menarca 

precoce, nuliparidade, idade da primeira gestação a termo acima dos 30 anos, uso de 

anticoncepcionais orais, menopausa tardia e terapia de reposição hormonal) estão bem 

estabelecidos em relação ao desenvolvimento do câncer de mama. A idade continua 

sendo um dos mais importantes fatores de risco. As taxas de incidência aumentam 

rapidamente até os 50 anos e, posteriormente, esse aumento ocorre de forma mais lenta.  
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Essa mudança no comportamento da taxa é conhecida na literatura como 

“Clemmesen´s hook” e tem sido atribuída ao início da menopausa. Além desses, alguns 

estudos recentes revelam que a exposição à radiação ionizante, mesmo em baixas doses, 

aumenta o risco de desenvolver câncer de mama, particularmente durante a puberdade. 

Ao contrário do câncer do colo do útero, o câncer de mama encontra-se relacionado ao 

processo de urbanização da sociedade, evidenciando maior risco de adoecimento entre 

mulheres com elevado status socioeconômico (ESTEVES et al., 2009). 

A amamentação, prática de atividade física e alimentação saudável, com a 

manutenção do peso corporal, estão associadas a um menor risco de desenvolver esse 

tipo de câncer (ESTEVES et al., 2009). A prevenção primária dessa neoplasia ainda não 

é totalmente possível devido à variação dos fatores de risco e às características genéticas 

que estão envolvidas na sua etiologia. Novas estratégias de rastreamento factíveis para 

países com dificuldades orçamentárias têm sido estudadas e, até o momento, a 

mamografia, para mulheres com idade entre 50 e 69 anos, é recomendada como método 

efetivo para detecção precoce. No Brasil, o rastreamento mamográfico para mulheres de 

50 a 69 anos é a estratégia recomendada para controle do câncer de mama (INCA, 

2010).  

As recomendações do Ministério da Saúde para detecção precoce e 

diagnóstico desse câncer são baseadas no Documento de Consenso para Controle do 

Câncer de Mama, de 2004, que considera como principais estratégias de rastreamento 

um exame mamográfico, pelo menos a cada dois anos, para mulheres de 50 a 69 anos, e 

o exame clínico anual das mamas, para mulheres de 40 a 49 anos. Apesar de ser 

considerado um câncer de relativo bom prognóstico, se diagnosticado e tratado 

oportunamente, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam elevadas no 

Brasil, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em estádios 

avançados. Na população mundial, a sobrevida média após cinco anos é de 61%, sendo 

que para países desenvolvidos essa sobrevida aumenta para 73%, já nos países em 

desenvolvimento permanece em 57% (INCA, 2010).  

Os programas de rastreamento do câncer de mama têm como objetivo 

identificar mulheres assintomáticas (nódulos impalpáveis) ou em estágio precoce da 

doença (nódulos palpáveis de até 2 cm). Desta forma, os recursos terapêuticos são, 

então, mais eficazes, permitindo tratamentos menos mutiladores e com maiores 

probabilidades de controle, resultando na diminuição da mortalidade por câncer de 

mama. 
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Atualmente, as estratégias recomendadas para o rastreamento do câncer de 

mama são o exame clínico das mamas (ECM) e a mamografia. O exame clínico da 

mama (ECM) deve ser realizado em todas as mulheres que buscam pelo serviço de 

saúde, independente da faixa etária, como parte do atendimento à saúde da mulher. Para 

as mulheres de grupos populacionais considerados de risco elevado para câncer de 

mama (com história familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau), 

recomendam-se o exame clínico da mama e a mamografia, anualmente, a partir de 35 

anos. O ECM tem como objetivo a detecção da neoplasia maligna ou de qualquer outra 

patologia incidente e deve ser procedido como rotina a cada realização do exame 

ginecológico. 

O ECM requer momentos propedêuticos obrigatórios, mesmo que elas 

aparentem normalidade à simples inspeção. Dentre suas vantagens, destacam-se sua 

sensibilidade, inocuidade, baixo custo e aceitação satisfatória por parte da mulher, em 

especial o procedimento for executado por outra mulher. Uma das desvantagens do 

exame clínico é que tumores menores de 2 cm de diâmetro podem ser impalpáveis 

(INCA, 2004). 

Quanto à sensibilidade, estudos apontam variação de 57 a 83% em mulheres 

com idades entre 50 e 59 anos e em torno de 71% naquelas com idades entre 40 e 49 

anos. Já a especificidade varia de 88 a 96% na faixa etária de 50 a 59 anos e entre 71 a 

84% nas que estão entre 40 e 49 anos (INCA, 2004). 

A mamografia é uma técnica de imagem da mama que pode detectar lesões 

impalpáveis e auxiliar no diagnóstico de massas palpáveis. Esse tipo de exame pode 

detectar um tumor de mama antes que este se torne clinicamente palpável (menor que 

1cm), entretanto, apresenta limitações e não é infalível. A taxa de resultados falso-

negativos varia entre 5 e 10% e, em geral, é maior nas mulheres mais jovens com maior 

densidade do tecido mamário.Uma mamografia de base deve ser obtida após os 35 anos 

de idade e em torno dos 40 anos de idade. Diversos estudos sugerem que a triagem para 

mulheres de alto risco deve começar em torno de 10 anos antes da idade do diagnóstico 

do membro da família com câncer de mama. (HARTMANN et al., 1999). 

A mamografia não substitui o exame clínico, mas lhe serve de 

complemento, principalmente entre as mulheres com mais de 50 anos, sem história 

familiar de câncer. A sensibilidade da mamografia varia entre 46 e 88% e é dependente 

de alguns fatores como: tamanho e localização da lesão, densidade do tecido mamário, 

idade da paciente, qualidade do exame e habilidade de interpretação do radiologista. A 
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especificidade do exame mamográfico é bastante alta, variando entre 82 e 99% (INCA, 

2004). 

As mulheres mais jovens apresentam mamas com maior quantidade de 

tecido glandular, o que torna esses órgãos mais densos e firmes. Ao se aproximar da 

menopausa, o tecido mamário vai atrofiando e sendo substituído progressivamente por 

tecido gorduroso, até se constituir, quase que exclusivamente, de gordura e resquícios 

de tecido glandular na fase pós-menopausa. Essas mudanças de características 

promovem uma nítida diferença entre as mamas da mulher jovem e as da mulher na 

pós-menopausa (BRASIL, 2004).  

As neoplasias mamárias in situ, ou seja, não invasivas, são aqueles 

derivados das células epiteliais contidas nos ductos ou lóbulos, não ultrapassando a 

membrana basal. É classificado em dois tipos: o carcinoma ductal in situ (CDIS) e o 

carcinoma lobular in situ (CLIS), dependendo das características citológicas e do padrão 

de crescimento (MACIEL; MOURÃO NETTO, 2000). 

 O carcinoma ductal in situ é o mais comum dos dois e caracteriza-se pela 

proliferação de células epiteliais malignas confinadas dentro da membrana basal dos 

ductos mamários. Houve aumento expressivo do diagnóstico do CDIS nas duas últimas 

décadas, devido aos programas de rastreamento de câncer de mama. As opções 

terapêuticas para o CDIS incluem mastectomia, excisão local combinada ou não com 

radioterapia. Nos casos de cirurgia conservadora, deve-se ter sempre a preocupação de 

obter margens cirúrgicas livres, sendo este o fator mais importante para o controle local 

da doença (SALLES et al., 2007).  

O carcinoma lobular in situ caracteriza-se pela proliferação celular maligna 

nos lóbulos mamários. Em geral, é um achado incidental descoberto na avaliação 

patológica de uma biópsia mamária, e está comumente associado à doença multicêntrica 

e raramente ao câncer invasivo (SMELTZER; BARE, 2005). 

Os carcinomas invasores ou infiltrativos são divididos em grupos de maior 

quantidade. O carcinoma ductal invasor é o tipo mais comum dos carcinomas invasores, 

representando 47% a 80% destes. As células malignas nestes tumores estão em grupos 

de vários tamanhos e formas, podendo incluir estruturas glandulares separadas por 

tecido fibroso (MACIEL; MOURÃO NETTO, 2000). 

O carcinoma lobular é o segundo de maior ocorrência (5 a 10%) e tende a 

ser encontrado multicêntrico e bilateralmente, com maior frequência do que os outros 

tipos. Facilmente, é encontrada metástase no líquido cefalorraquidiano, superfícies 
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serosas, ovário, útero e medula óssea, quando comparado a outros cânceres de mama 

(ANGUS et al., 2007).   

O carcinoma medular representa aproximadamente 5% de todos os 

carcinomas invasores. Muitos investigadores relacionam melhor prognóstico com esse 

tipo de tumor, menciona-se taxa de sobrevida de 84% em 10 anos para pacientes com 

este tumor, contrariamente a 63% das pacientes com carcinoma não medular (MACIEL; 

MOURÃO NETTO, 2000). 

O carcinoma mucinoso é um tipo distinto de neoplasia mamária, 

caracterizado pela presença abundante de mucina extracelular. A incidência varia de 

2,4% a 4% de todos os carcinomas invasores. Geralmente, a faixa etária compreende 

pacientes mais idosas do que aquelas portadoras de carcinoma ductal infiltrativo, sendo 

tumores de crescimento lento, mas totalmente malignos (HAES, 2003). 

O carcinoma papilífero, denominado por outros autores como carcinoma 

papilar invasivo, é raro e devido à sua histologia apresenta dificuldades diagnósticas. 

Atinge geralmente a região central da mama e, frequentemente, é acompanhado de 

derrame papilar. Ocorre preferencialmente na pós-menopausa e apresenta prognóstico 

eficaz conforme o estádio clínico (HAES, 2003). 

A doença de Paget ou carcinoma de Paget apresenta-se semelhante a uma 

lesão eczematóide no complexo aréolo-mamilar. As características mais evidentes dessa 

lesão comprometem a pele do mamilo e da aréola, frequentemente fissurada, ulcerada e 

com exsudação, a peculiaridade histológica deste câncer é o comprometimento da 

epiderme por células malignas. É sempre necessário realizar o diagnóstico diferencial 

com o eczema areolar, que é um processo atópico e/ou inflamatório de fácil resolução 

(XAVIER, 2008).  

O tratamento do câncer de mama é multidisciplinar, envolvendo diversos 

profissionais de saúde, enfermeiros, oncologistas clínicos, radioterapeutas, cirurgiões 

oncológicos, cirurgiões plásticos, patologistas, radiologistas, psiquiatras e 

fisioterapeutas.  

O principal controle da doença local é iniciado com a cirurgia. A era 

moderna da cirurgia teve seu início com Halsted, em 1894. Acreditava-se que o tumor 

tinha início na mama e, de maneira ordenada, comprometia, inicialmente, os linfonodos 

axilares mais próximos à pele, depois, em direção ao ápice da axila e, posteriormente, 

aos locais mais distantes. Entretanto, com a melhor compreensão do comportamento 

tumoral, os princípios propostos por Halsted foram modificando (HALSTED, 1984). 
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A técnica cirúrgica denominada mastectomia radical (Halsted), que é a 

ressecção de um bloco da mama, da pele sobre o tumor, e dos músculos peitoral maior e 

menor, com esvaziamento dos linfonodos axilares, apresenta atualmente poucas 

indicações (invasão do músculo pelo tumor), apesar da baixa recidiva local, 6% a 17% 

em alguns relatos, pois dependendo do estadiamento, observou-se não ocorrer aumento 

na taxa de sobrevida. Além do mais, associa-se a esta técnica o linfedema crônico e a 

dificuldade de movimentação do braço (MACIEL; MOURÃO NETTO, 2000). 

Na atualidade, a mastectomia radical modificada (preservação do músculo 

peitoral maior e às vezes do menor, retirada da mama e dos linfonodos axilares) é  

utilizada com mais frequência nos tumores maiores que 3 a 4 cm, ou com alterações 

mamográficas, que impossibilitem o tratamento conservador (preservação da mama, 

ressecando-se o tumor com margem de tecido mamário normal peritumoral e 

esvaziando-se a axila) dos carcinomas invasores (MACIEL; MOURÃO NETTO, 2000). 

A mastectomia simples (retirada somente da glândula mamária) é efetuada 

para os carcinomas in situ, que não puderam ser submetidos ao tratamento conservador, 

com margens cirúrgicas adequadas ou por contraindicações radiológicas, estéticas e até 

por decisão da paciente.  

Para o sucesso do tratamento, é fundamental atenção ao período 

perioperatório que se divide em pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório. Nos 

casos específicos de mastectomia, o pré-operatório é uma fase muito importante, 

devendo haver a avaliação minuciosa do ombro e do membro superior, observando 

todos os movimentos da articulação escápulo-umeral e a existência de algum problema 

que possa influenciar na reabilitação pós-operatória, como por exemplo: bursite, 

capsulite, artrite (ARANTES, 2003; REZENDE et al., 2006). 

A mulher deverá receber informações a respeito dos cuidados após a 

cirurgia, orientações e informações sobre as diferentes etapas de recuperação, de como 

será realizada a cirurgia, cuidados com o braço homolateral, exercícios que recuperem a 

capacidade funcional do braço e ombro, além de informações sobre outros tratamentos 

como quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia (REZENDE et al., 2006). 

O enfermeiro deve contribuir com a equipe multidisciplinar e seu papel é 

fundamental para a reabilitação da mulher, cujo comprometimento da autoimagem pode 

resultar em traumas de ordem física, emocional e social que podem influenciar 

negativamente na evolução do tratamento e comprometer a dinâmica familiar. 
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Ao se abordar o cuidado, deve-se considerar que para o mesmo ocorrer, se 

faz necessário um processo interativo, em que o profissional cuidador, no caso o 

enfermeiro, aplique além de sua habilidade técnica, conhecimentos, intuição e, 

sobretudo, muita sensibilidade para com o indivíduo a ser cuidado. Nesta perspectiva, 

cuidar de alguém com dor não significa apenas realizar técnicas para deixá-lo 

“confortável”, mas, também, mostrar, na relação profissional/cliente, interesse, 

compaixão, afetividade e consideração com o intuito de aliviar, confortar, apoiar, 

ajudar, favorecer, promover, restabelecer e torná-lo satisfeito com o seu viver.  

A observação permite ao enfermeiro verificar aspectos comportamentais do 

paciente que são concretos e observáveis, como: existência de dor e suas características 

em termos de localização, intensidade, descrição (aguda, lancinante, espasmódica, 

violenta), duração e recorrência; reações comportamentais do paciente à dor: expressão 

facial: se chora; como expressa verbalmente; como a encara; como reage (tem medo, 

fica angustiado, irritável, ou com insônias...); os fatores fisiológicos associados: se 

manifesta taquicardia, aumento da pressão arterial, taquipnéia, palidez, sudorese ou 

alteração da tensão muscular (REZENDE et al., 2006). 

A Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED) atua na 

conscientização dos profissionais da saúde sobre o problema, promovendo educação 

continuada, no intuito de esclarecer sobre a abordagem do sintoma, incluindo a 

aplicação de questionários específicos para a avaliação e mensuração da dor, 

instrumentalizando o médico para diagnosticar o fator etiológico nas síndromes 

dolorosas, agudas e crônicas e utilizando o exame físico e os complementares, 

favorecendo o tratamento adequado da paciente com dor, assistindo-o para reabilitação 

funcional e psíquica (INCA, 2010). 

É cediço que o controle da dor deve ser uma preocupação de todos os 

profissionais, inclusive do enfermeiro. A atuação do profissional, de modo independente 

e colaborativo, compreende a identificação de queixa álgica, a caracterização da 

experiência dolorosa em todos os seus domínios, a aferição das repercussões da dor no 

funcionamento biológico, emocional e comportamental do indivíduo, a identificação de 

fatores que contribuam para a melhora ou piora da queixa álgica, a seleção de 

alternativas de tratamento e a verificação da eficácia das terapêuticas implementadas.  

Em face do contexto, vale salientar que o interesse em estudar as produções 

científicas relacionadas ao cuidado no perioperatório da mulher mastectomizada surgiu 

durante a durante a vida acadêmica e coleta de dados para composição da monografia de 
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graduação da autora, na qual teve acesso a inúmeros trabalhos científicos que 

evidenciaram a importância do cuidado à mulher mastectomizada. O interesse em 

realizar essa investigação ampliou-se quando não se encontram publicações 

relacionadas ao cuidado perioperatório de mastectomia. 

A busca pelo conhecimento científico, no que diz respeito ao cuidado com a 

mulher mastectomizada, estreita-se quando se trata do período perioperatório. Os 

trabalhos encontrados são baseados em protocolos médicos e em nada se referem à 

assistência de enfermagem em si. Isso despertou o interesse para elaborar o presente 

estudo, já que, como se trata de paciente que apresenta uma série de complicações 

relacionadas com a disfunção da mama, em estado grave, na iminência de morte, este 

encontra na mastectomia a possibilidade de cura e de retornar à vida com qualidade, o 

que envolve, mais do que qualquer outra coisa, os cuidados de enfermagem, em todas as 

suas fases.  

Frente ao exposto, elaborou-se o seguinte questionamento: qual o 

conhecimento científico produzido, relacionado ao cuidado prestado à mulher, 

submetida à mastectomia no período perioperatório? Para tanto, o referencial teórico 

metodológico selecionado para fundamentar a presente investigação consiste na prática 

baseada em evidências. 
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2 OBJETIVO 

“O impossível é questão de tempo”. 

(Alberto Saltiel)  

 

Identificar e avaliar as evidências disponíveis na literatura sobre o cuidado 

no período perioperatório prestado à paciente submetida à mastectomia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

“Há uma grande diferença entre um fim 

 sem esperança e uma esperança sem fim”. 

(Miguel de Cervantes) 

3.1 Prática Baseada em Evidências 

 

A prática baseada em evidências (PBE) é uma abordagem que envolve a 

definição de um problema, a busca e avaliação crítica das evidências disponíveis, a 

implementação das evidências na prática e avaliação dos resultados obtidos. A 

competência clínica do profissional e as preferências do cliente são aspectos também 

incorporados nesta abordagem, para a tomada de decisão sobre a assistência à saúde 

(GALVÃO, 2002).  

A enfermagem baseada em evidências não enfatiza rituais, experiência 

clínica isolada e não sistemática, opiniões infundadas e tradição como base para a 

prática de enfermagem. Acentua a utilização de resultados de pesquisas e na ausência 

desses, dados obtidos de forma sistemática, oriundos de programas de avaliação e de 

melhoria de qualidade e/ou consenso de especialistas reconhecidos e de confirmada 

experiência para comprovar a prática (STETLER et al., 1998).  

A enfermagem baseada em evidências envolve a explícita e criteriosa 

tomada de decisão sobre a assistência à saúde para indivíduos ou grupo de pacientes, 

fundamentada no consenso das evidências mais relevantes oriundas de pesquisas e 

informações de base de dados, respondendo às preferências do cliente e expectativas da 

sociedade (DRIEVER, 2002). 

A enfermagem baseada em evidências também pode ser definida como um 

processo que consiste em cinco etapas: 

- Formulação de questões (problemas clínicos) originárias da prática profissional; 

- Investigação da literatura ou outros recursos relevantes de informações na busca das 

evidências; 

- Avaliação das evidências (principalmente pesquisas) em relação à validade, 

generalização e transferência; 

- Uso da melhor evidência disponível, habilidade clínica e as preferências do cliente no 

planejamento e implantação do cuidado; 
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- Avaliação do enfermeiro em relação a sua própria prática (MCSHERRY; PROCTOR-

CHILDS, 2001). 

Defronte ao contexto, infere-se que a utilização de resultados de pesquisas é 

um dos pilares da prática baseada em evidências. Assim, para a implementação desta 

abordagem na enfermagem, o enfermeiro necessita saber como obter, interpretar e 

integrar as evidências oriundas de pesquisas para auxiliar a tomada de decisão em 

relação à assistência de enfermagem prestada ao cliente e a seus familiares.  

A origem do movimento Prática Baseada em Evidências (PBE) data de 

1980, quando o termo Medicina Baseada em Evidências (MBE) emergiu como uma 

estratégia de ensino clínico na Faculdade de Medicina da Universidade McMaster 

(Canadá). A MBE demarcou a mudança da prática baseada em observação e experiência 

para uma prática com busca sistemática por rigorosas evidências científicas 

(RYCROFT-MALONE, 2006). 

A literatura indica que a implementação desta abordagem poderá melhorar a 

qualidade do cuidado prestado ao paciente e minimizar custos nos serviços de saúde; 

entretanto, os profissionais de saúde devem desenvolver habilidades para formular a 

questão clínica, buscar, avaliar e integrar as evidências oriundas de pesquisas com os 

dados do paciente e as observações clínicas (GALVÃO, 2002). 

Atualmente, os profissionais da saúde deparam-se no seu dia a dia de 

trabalho com uma elevada quantidade e complexidade de informações. Atrelado a esse 

cenário está o tempo escasso destes profissionais. Portanto, compreende-se a 

necessidade do desenvolvimento de métodos que proporcionem maior agilidade na 

utilização dos resultados de pesquisa na prática clínica. 

Segundo Whittemore & Knafl (2005), no movimento da PBE há 

necessidade de produção de métodos de revisão de literatura, os quais permitam a 

busca, a avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis do tema investigado, 

dentre estes destacam a revisão sistemática e a revisão integrativa. 
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3.2 Revisão Integrativa 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, optou-se pelo método da revisão 

integrativa da literatura, de acordo com Ganong (1987). O referido autor afirma que a 

revisão integrativa é parte valiosa do processo de criar e organizar um corpo da 

literatura e deve ter o mesmo nível de clareza, rigor e replicação das pesquisas 

primárias. É um método de pesquisa que tem a finalidade de reunir e sintetizar o 

conhecimento científico já produzido sobre o tema investigado, encorajando sua 

utilização na prática clínica (BEYEA; NICOLL, 1998). 

A revisão integrativa é uma abordagem metodológica ampla, permitindo a 

inclusão de estudos experimentais e não experimentais para uma compreensão completa 

do fenômeno analisado. Combina também dados da literatura teórica e empírica, além 

de incorporar um vasto leque de propósitos: definição de conceitos, revisão de teorias e 

evidências e análise de problemas metodológicos de um tópico particular. A ampla 

amostra, em conjunto com a multiplicidade de propostas, deve gerar um panorama 

consistente e compreensível de conceitos complexos, teorias ou problemas de saúde 

relevantes para a enfermagem (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

A revisão integrativa é um dos métodos de pesquisa utilizados na prática 

baseada em evidências que permite a incorporação das evidências na prática clínica. 

Desde 1980, a revisão integrativa é relatada na literatura como método de pesquisa 

(ROMAN; FRIEDLANDER, 1998).  

Consoante Benefield (2003), a revisão integrativa inclui a análise de 

pesquisas relevantes que fornecem suporte para a tomada de decisão e melhoria da 

prática clínica, possibilitando a síntese do estado do conhecimento de um determinado 

assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a 

realização de novos estudos. 

As iniciativas na prática baseada em evidências têm aumentado a 

necessidade e a produção de todos os tipos de revisão literária (revisões integrativa, 

sistemática, metanálise e qualitativas). A proliferação de todos os tipos de revisões de 

pesquisas durante a década passada tem contribuído para métodos mais rigorosos e 

sistemáticos. Métodos explícitos e sistemáticos para análise dos dados específicos para 

uma revisão integrativa são necessários para proteger contra viés e aperfeiçoar a 

precisão nas conclusões (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 
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A revisão integrativa inclui uma diversidade de fontes de dados, na qual 

permite uma compreensão holística do tópico de interesse. Entretanto, a combinação 

destas diversas fontes de dados é um trabalho complexo e desafiador. Este método de 

revisão pode, subsequentemente, desempenhar um grande papel nas iniciativas de 

prática baseada em evidências, retratando a complexidade inerente em todos os 

problemas de preocupação da enfermagem (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

Conforme Ganong (1987), o impacto da utilização da revisão integrativa 

ocorre não somente pelo desenvolvimento de políticas, protocolos e procedimentos, mas 

também pelo pensamento crítico que a prática diária necessita. O autor pontua os passos 

para a realização da revisão integrativa: selecionar a hipótese ou a pergunta da revisão; 

escolher a amostra a ser revisada e estudada; categorizar os estudos; avaliar os estudos; 

interpretar os resultados e apresentar a revisão ou síntese do conhecimento, conforme 

descrição a seguir. 

Primeira etapa: Selecionar a hipótese ou a pergunta da revisão 

A escolha do tema deve ser evidente e bem definida, para que a revisão seja 

completa, as variáveis bem delimitadas e, consequentemente, a extração adequada de 

dados dos estudos incluídos (BEYEA; NICOLL, 1998; WHITTEMORE; KNAFL, 

2005). 

A definição da pergunta norteadora é a fase mais importante da revisão, pois 

determina os estudos incluídos, os meios adotados para a identificação e as informações 

coletadas de cada estudo selecionado. Logo, inclui a definição dos participantes, as 

intervenções a serem avaliadas e os resultados a serem mensurados (GALVÃO, 2004).  

A revisão integrativa remete a tópicos abrangentes e incorpora uma série de 

delineamento de pesquisas. O risco de o pesquisador ser sobrecarregado pelo número de 

estudos encontrados é grande, pelo fato de rastrear um elevado número de estudos 

irrelevantes que posteriormente passarão por uma seleção criteriosa (EVANS, 2008). 

Segunda etapa: Escolher a amostra 

 Nesta fase, determinam-se os critérios de inclusão e exclusão dos artigos a 

serem incluídos na revisão, o procedimento deve ser criterioso e transparente, com uma 

representatividade da amostra que proporcione profundidade, qualidade e confiabilidade 

das conclusões finais. O ideal é que ocorra a inclusão de todos os artigos encontrados, 

ou a aplicação de uma seleção aleatória. Quando isso não for possível, os critérios 

devem ser explicitados (ZANDONAI, 2010). 
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Antes do início da busca dos estudos, o revisor deve definir as fontes de 

informação e o intervalo de tempo que será pesquisado, ou seja, o resultado da busca 

após a definição destes aspectos será diretamente influenciado pela evolução histórica 

do tema a ser investigado (BROOME, 2000).  

De acordo com Whittemore e Knafl (2005), as bases eletrônicas de dados 

são efetivas, mas há limitações associadas ao uso de terminologia inadequada. O revisor 

deve se certificar acerca das melhores palavras-chave ou descritores controlados em 

cada uma das bases selecionadas para assegurar ampla busca dos artigos do tema 

investigado. 

Em relação às fontes de informações da literatura que serão pesquisadas, o 

revisor deve identificar as mais apropriadas, considerando a área de conhecimento do 

tema investigado, por exemplo, para a condução de revisões na enfermagem, devem ser 

utilizadas as bases de dados de enfermagem, da área da saúde ou literatura médica 

(BEYEA; NICOLL, 1998). 

Terceira etapa: Categorização dos estudos 

A condução da revisão pode apresentar dificuldades com a obtenção de 

muitos estudos na etapa de busca, desta maneira, faz-se necessária a organização destes. 

Recomenda-se utilizar um gerenciador eletrônico, separar os estudos por tema ou de 

acordo com o delineamento de pesquisa, em pastas ou realizar anotações sobre cada 

referência selecionada (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

A organização dos estudos ainda pode ser procedida por meio dos pontos 

em comum e da metodologia empregada. Assim, é possível resgatar outros dados na 

mesma bibliografia encontrada e, se for necessário, retornar às fontes de informação da 

literatura quando forem encontradas lacunas na revisão (BEYEA; NICOLL, 1998; 

WHITTMORE; KNAFL, 2005).  

A categorização dos artigos incluídos na revisão deve ser realizada após a 

organização. É imprescindível nesta etapa a definição transparente acerca do que será 

avaliado em cada artigo. Para direcionar a extração de dados, deve-se utilizar um 

instrumento para padronizar as informações que serão registradas, para que facilite o 

agrupamento dos estudos e a elaboração de tabelas com dados, proporcionando uma 

melhor avaliação crítica dos resultados evidenciados na revisão (GANONG, 1987). 

O instrumento previamente elaborado deverá ser capaz de assegurar que a 

totalidade dos dados relevantes será extraída, de minimizar o risco de incorreções na 

transcrição, de garantir precisão na checagem das informações e servir como registro. 
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Os dados deverão incluir: definição dos sujeitos, metodologia, tamanho da amostra, 

mensuração de variáveis, método de análise e conceitos embasadores empregados 

(GALVÃO, 2004).  

Quarta etapa: Avaliação dos estudos 

Análoga à análise dos dados das pesquisas convencionais, esta fase 

demanda uma abordagem organizada para ponderar o rigor e as características de cada 

estudo. A experiência clínica do pesquisador contribui para a apuração da validade dos 

métodos e dos resultados, além de auxiliar na determinação de sua utilidade na prática 

(URSI, 2005). 

Após a categorização dos estudos incluídos na revisão, o revisor executa a 

avaliação crítica e criteriosa de cada artigo e/ou de cada categoria de artigos. A análise 

engloba também o delineamento de pesquisa dos estudos e a qualidade das evidências 

encontradas. 

A Prática Baseada em Evidências focaliza, em contrapartida, sistemas de 

classificação de evidências caracterizados de forma hierárquica, dependendo da 

abordagem metodológica adotada. Para auxiliar na escolha da melhor evidência 

possível, propõe-se uma hierarquia das evidências, segundo o delineamento da pesquisa, 

um dos itens a serem analisados nesta fase (MELNYK; FINEOUT-OVERHOLT, 

2005): 

- Nível 1- Evidências provenientes de revisões sistemáticas ou metanálise de todos os 

relevantes ensaios clínicos randomizados controlados; 

- Nível 2- Evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado 

controlado bem delineado; 

-  Nível 3- Evidências obtidas de ensaios clínicos bem delineados sem randomização; 

- Nível 4- Evidências provenientes de estudo de coorte e de caso-controle bem 

delineados; 

- Nível 5- Evidências originárias de revisão sistemática de estudos descritivos e 

qualitativos; 

- Nível 6- Evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo; 

- Nível 7- Evidências oriundas de opinião de autoridades e/ou relatórios de comitê de 

especialistas. 
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Quinta etapa: Discussão e interpretação dos resultados 

Esta fase caracteriza-se pelo momento de interpretar os resultados 

evidenciados a partir da análise dos artigos incluídos em cada categoria. É possível 

generalizar as informações dos artigos que compõem cada categoria, sempre tendo o 

cuidado de evitar falsas semelhanças entre esses e excluir evidências pertinentes. É 

preciso realizar associações dos dados apresentados por cada artigo com a qualidade 

metodológica destes e comparar a frequência dos resultados positivos e negativos 

relacionados ao tema, classificá-los e estruturar a apresentação da revisão 

(WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

A partir da interpretação e síntese dos resultados, comparam-se os dados 

evidenciados na análise dos artigos ao referencial teórico. Além de identificar possíveis 

lacunas do conhecimento, é possível delimitar prioridades para estudos futuros. 

Contudo, para proteger a validade da revisão integrativa, o pesquisador deve salientar 

suas conclusões e inferências, bem como explicitar os vieses (URSI, 2005). 

Sexta etapa: Apresentação da revisão integrativa e síntese do conhecimento 

Na etapa final da revisão, o revisor realiza a síntese dos elementos 

importantes dos artigos incluídos e elabora as conclusões após a análise, discussão e 

interpretação dos resultados encontrados em cada artigo. 

Um dos métodos para a análise dos dados de uma pesquisa qualitativa 

relaciona-se com a variedade de achados da revisão integrativa, consiste na redução. A 

redução dos dados envolve a determinação de um sistema de classificação geral para o 

gerenciamento das diversas metodologias. Em princípio, os estudos devem ser divididos 

em subgrupos, de acordo com uma classificação estabelecida previamente, visando à 

facilitação da análise. Nas revisões integrativas, por exemplo, a categorização pode 

basear-se no tipo de incidência, cronologia ou características da amostra, assim como 

em alguma classificação conceitual pré-determinada (WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

A etapa contígua contempla a visualização dos dados, ou seja, a conversão 

dos achados em uma forma visual de subgrupos. Os modos de visualização podem ser 

expressos em tabelas, gráficos ou quadros, nos quais é possível a comparação entre 

todos os estudos selecionados e, logo, a identificação de padrões, diferenças e a 

sublocação desses tópicos como parte da discussão geral (WHITTEMORE; KNAFL, 

2005). 

Por conseguinte, apresenta-se uma tabela que exemplifica e resume as 

exigências do relatório da revisão integrativa. 
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Quadro 1 - Exigências para uma revisão integrativa.  

Atividades da revisão Informações requeridas na publicação do relatório 

Foco da revisão Proposta e objetivo da revisão; 

Condução racional da revisão integrativa; 

Questão norteadora da revisão. 

Estratégia de busca Levantamento nas bases de dados eletrônicas; 

Busca pelas palavras-chave e descritores; 

Resultado do processo de busca. 

Critérios de seleção Critérios de inclusão e exclusão na seleção dos estudos 

estabelecidos; 

Como os critérios foram utilizados para selecionar os 

estudos; 

Resultados do processo de seleção. 

Avaliação crítica Aproximação para avaliação da qualidade dos estudos; 

Critério usado para determinar a qualidade; 

Uso do critério; 

Resultados do processo de avaliação crítica. 

Extração dos dados Abordagem para extração dos dados dos estudos; 

Estratégia usada para minimizar as inadequações de 

transcrição. 

Síntese dos dados Abordagem para a síntese dos dados; 

Métodos específicos para a síntese dos dados. 

Como o processo foi gerenciado. 

Resultados Detalhes dos estudos e artigos incluídos na revisão; 

Achados e elementos fundamentais dos estudos individuais; 

Resultado do processo de síntese. 

Discussão Principais achados; 

Qualquer limitação da revisão; 

Implicações para a prática e pesquisas. 

Fonte: Tabela traduzida e adaptada de EVANS (2008).   
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

“A mente que se abre a uma nova ideia  

jamais voltará ao seu tamanho original”. 

(Albert Einstein) 

 

4.1 Procedimentos adotados para a seleção dos artigos 

  

Embora os métodos para a condução de revisões integrativas variem, 

existem padrões a serem seguidos. Na operacionalização dessa revisão, utilizaram-se as 

seguintes etapas: seleção da hipótese ou a pergunta da revisão; escolha da amostra a ser 

revisada e estudada; categorização dos estudos; avaliação dos estudos; discussão e 

interpretação dos resultados; e apresentação da revisão ou síntese do conhecimento 

(GANONG, 1987).  

 

4.1.1.  Seleção da pergunta da revisão 

 

A pergunta definida para este estudo foi: qual é o conhecimento científico 

produzido, relacionado ao cuidado prestado à mulher submetida à mastectomia, no 

período perioperatório? 

 

4.1.2.  Seleção da amostra 

 

Para este estudo, utilizaram-se as bases de dados importantes no contexto da 

saúde. Para a seleção dos artigos incluídos na revisão, consultaram-se as bases de dados 

eletrônicos Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (MEDLINE), 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) e Literatura 

Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).  

O MEDLINE é uma base de dados de bibliografia especializada na área da 

saúde associada a National Library os Medicine (NLM), continha, em 2011,  mais de 16 

milhões de citações de jornais, mais de 4.800 de revistas biomédicas que remontam ao 

início dos anos de 1950 até a atualidade. Oferece cerca de 11 milhões de registros da 

literatura biomédica, distribuída em três seções: Index Medicus, Index Dental Literature 
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e International Nursing Index, cobrindo as áreas de medicina, biomedicina, 

enfermagem, odontologia e veterinária, dentre outras (MARTINS; GOMES, 2001). O 

acesso eletrônico gratuito é realizado através da National Library of Medicine and the 

National Institutes of Health 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed). 

O CINAHL é a base de dados com publicações e revisões da área da saúde, 

dentre elas a enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, emergência e tratamento 

alternativos, desde 1982. Inclui referências bibliográficas de mais de 700.000 artigos 

oriundos de mais de 650 periódicos da língua inglesa. Além das referências e dos 

resumos, permite a entrada para uma extensa bibliografia referente aos artigos 

indexados.  O acesso eletrônico é realizado pelo “CINAHL direct online service”, após 

o pagamento referente à sua utilização (http://www.ebscohost.com/cinahl/) (MENDES, 

2006). 

A base de dados LILACS é produzida de forma cooperativa pelas instituições 

que integram o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde, é coordenada pela Bireme. A Metodologia LILACS é um componente da 

Biblioteca Virtual em Saúde em contínuo desenvolvimento, constituído de normas, 

manuais, guias e aplicativos, destinados à coleta, seleção, descrição, indexação de 

documentos e geração de bases de dados. Esta metodologia foi desenvolvida a partir de 

1982, e surgiu diante da necessidade de uma metodologia comum para o tratamento 

descentralizado da literatura científico-técnica em saúde, produzida na América Latina e 

Caribe. Contém 605 revistas da área de Saúde, abrangendo mais de 290 mil registros. O 

acesso à base de dados LILACS pode ser realizado em disco compacto LILACS/CD-

ROM e também integralmente, online, pela Biblioteca Virtual em Saúde 

(http://lilacs.bvsalud.org/) (CASTRO; ATALLAH, 1997). 

Para a busca dos artigos, nas bases de dados citadas, optou-se pela utilização 

de descritores controlados, uma vez que estes são palavras-chave nas quais as bases de 

dados indexam seus artigos. Nessas bases de dados, apresenta-se uma relação de 

descritores controlados, almejando nortear e sistematizar a busca.  

Os descritores controlados relacionados ao propósito deste trabalho foram 

selecionados de acordo com a especificidade de cada banco de dados utilizada. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed
http://www.ebscohost.com/cinahl/
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p
http://www.bireme.br/bvs/P/psystem.htm
http://www.bireme.br/bvs/P/psystem.htm
http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&base=LILACS&lang=p
http://lilacs.bvsalud.org/
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Quadro 2 - Descritores controlados utilizados, de acordo com as bases de dados 

selecionadas. 

Base de dados Descritores 

controlados 

PUBMED 

(MESH) 

Preoperative care 

Preoperative period 

Intraoperative care 

Intraoperative period 

Postoperative care 

Postoperative period 

Perioperative care 

Perioperative period 

Mastectomy 

LILACS 

(DECS) 

Cuidados pré-operatórios 

Assistência pré-operatória 

Período pré-operatório 

Cuidados intraoperatórios 

Período intraoperatório 

Assistência pós-operatória 

Assistência no período pós-operatório 

Assistência perioperatória 

Mastectomia 

CINAHL 

(MH Exact Subject Headings) 

Preoperative care 

Preoperative period 

Intraoperative care 

Intraoperative period 

Postoperative care 

Postoperative period 

Perioperative care 

Perioperative period 

Mastectomy 
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Os critérios de inclusão dos artigos selecionados para esta revisão 

integrativa foram: 

 Artigos que abordaram o cuidado à mulher submetida à mastectomia no período 

perioperatório; 

 Artigos indexados nas bases de dados MEDLINE, CINAHL e LILACS; 

 Artigos publicados de janeiro de 2000 a janeiro de 2010; 

 Artigos publicados nos idiomas inglês, espanhol e português; 

 Estudos realizados com seres humanos (≥ 18 anos). 

Optou-se por excluir as revisões de literatura, editoriais e cartas. Os 

descritores foram determinados de acordo com a base de dados. 

Os artigos foram pré-selecionados quando em conformidade com a proposta 

deste estudo, sendo assim, realizou-se verificação quanto à pertinência do título e 

resumo para posteriormente proceder à avaliação na íntegra.  

Contudo, decidiu-se por limitar esta pesquisa aos estudos com níveis de 

evidência, 1, 2 e 3, por se tratarem de estudos com delineamento rigoroso, conforme 

Melnyk, Fineout-Overholt (2005): 

Nível 1- Evidências provenientes de revisões sistemáticas ou metanálise de todos os 

relevantes ensaios clínicos randomizados controlados; 

Nível 2- Evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado 

bem delineado; 

Nível 3- Evidências obtidas de ensaios clínicos bem delineados sem randomização.        

O levantamento dos artigos nas bases de dados MEDLINE foi realizado em 

agosto de 2010. Utilizaram-se os descritores contemplados no Medical Subject 

Headings (MESH), tendo sido realizadas combinações de duas palavras-chave. 

Acrescentaram-se ainda os seguintes limites: período de janeiro de 2000 a janeiro de 

2010; línguas portuguesa, inglesa e espanhola; pesquisas realizadas com seres humanos; 

e adultos maiores de 18 anos.  
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Quadro 3 - Cruzamentos realizados com descritores controlados na base de dados 

MEDLINE 

Cruzamento com descritores 

controlados 

Número 

bruto 

Pré-seleção Refinamento 

Perioperative care and mastectomy 88 0 0 

Preoperative care and mastectomy 23 2 2 

Preoperative period and mastectomy 12 0 0 

Intraoperative care and mastectomy 0 0 0 

Intraoperative period and mastectomy 13 0 0 

Postoperative care and mastectomy 59 6 3 

Postoperative period and mastectomy 65 4 2 

Total 260 12 7 

 

Os estudos que atenderam aos critérios de inclusão foram pré-selecionados 

pelo julgamento do título e resumo do artigo. Após a pré-seleção, foram analisados na 

íntegra para garantir o preenchimento dos critérios de inclusão e confirmar sua seleção. 

Das 260 referências encontradas no MEDLINE, cento e oitenta e seis se 

repetiam de acordo com cada cruzamento entre as palavras-chave, restando, então, 

setenta de quatro referências diferentes. Destas, trinta e oito eram de outros idiomas 

estrangeiros: doze coreanos, um grego, sete franceses, três noruegueses, oito 

dinamarqueses, dois indianos e cinco japoneses, que foram, portanto, excluídos do 

estudo. Das 36 restantes, trinta e duas eram publicados de língua inglesa, um  português 

e três espanhol. Destes, dezenove foram excluídos por se tratarem de descrições 

cirúrgicas específicas: oito abordavam a mamoplastia redutora e de aumento, dois se 

referiam à prótese de silicone, um sobre retalho para reconstrução mamária, dois sobre 

técnicas de localização do linfonodo sentinela e seis sobre métodos conservadores de 

cirurgia da mama (tumorectomia e quadrantectomia), restando, treze artigos, dentre os 

quais, doze continham resumos. Realizou-se, então, a leitura e análise dos títulos e 

resumos das referências, a fim de responder à questão norteadora deste estudo. Das 12 

referências analisadas, selecionaram-se sete como parte da amostra deste estudo, todas 

de língua inglesa.  

A busca na base de dados LILACS foi procedida em julho de 2010. Aponta-

se como desvantagem desta base de dados a impossibilidade de aplicação de limites à 

pesquisa. Utilizaram-se as palavras-chave contempladas na Biblioteca Virtual em Saúde 
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- Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), tendo sido realizada combinações de duas 

palavras-chave, conforme apresentação no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Cruzamentos realizados com descritores controlados na base de dados 

LILACS 

Cruzamento com descritores 

controlados 

Número 

bruto 

Pré-

seleção 

Refinamento 

Cuidados pré-operatórios and mastectomia 6 0 0 

Assistência pré-operatória and 

mastectomia 

7 3 0 

Período pré-operatório and mastectomia 6 0 0 

Cuidados intraoperatórios and 

mastectomia 

1 0 0 

Período intraoperatório and mastectomia 1 0 0 

Assistência pós-operatória and 

mastectomia 

13 0 0 

Assistência no período pós-operatório and 

mastectomia 

13 0 0 

Assistência perioperatória and 

mastectomia 

4 0 0 

Total 51 3 0 

 

Das 51 referências encontradas no LILACS, trinta e três se repetiam de 

acordo com cada cruzamento entre as palavras-chave, restando, então, dezoito 

referências diferentes. Destas, onze eram artigos publicados na língua inglesa e sete em 

espanhol. O período de publicação variou de 1979 a 2008, dentre os 18 artigos restantes, 

sendo que foram incluídos apenas artigos publicados nos últimos dez anos, ou seja, de 

2000 a 2010, restando então três artigos. Destes, os três foram excluídos por se 

referirem a descrições de técnicas cirúrgicas com ênfase no procedimento em si, não 

restando, portanto, nenhum artigo. 

O principal destaque nessa base de dados foi a inexistência de realização de 

estudos com a temática em questão. Mesmo modificando o descritor controlado, os 

artigos se repetiram na maioria dos cruzamentos. Observou-se, então, o baixo 
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desempenho em pesquisas com alto nível de evidências publicados pelos países latino-

americanos.  

 A busca na base de dados CINAHL foi realizada em setembro de 2010. 

Nessa base de dados, foram aplicados os seguintes limites: artigos publicados de janeiro 

de 1999 a dezembro de 2009; realizado com adultos do sexo feminino; nos idiomas 

português, inglês e espanhol. Foram procedidas às combinações entre duas palavras-

chave, estas contempladas no “CINAHL Information Systems- Listo of Topical 

Subheadings”, descritas no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Cruzamentos realizados com descritores controlados na base de dados 

CINAHL 

Cruzamentos com descritores 

controlados 

Número 

bruto 

Pré-

seleção 

Refinamento 

Preoperative care and mastectomy 9 1 0 

Preoperative period and mastectomy 6 1 0 

Intraoperative care and mastectomy 1 0 0 

Intraoperative period and mastectomy 0 0 0 

Postoperative care and mastectomy 1 0 0 

Postoperative period and mastectomy 0 0 0 

Perioperative care and mastectomy 0 0 0 

Perioperative period and mastectomy 1 0 0 

Total 18 2 0 

 

Das 18 referências encontradas no CINAHL, treze se repetiram de acordo 

com cada cruzamento entre as palavras-chave, restando, então, cinco referências 

diferentes. Destas, todas eram publicadas na língua inglesa, contudo três destas não 

apresentavam resumo, restando apenas dois estudos. Os dois estudos restantes não 

foram selecionados, pois abordavam o uso intraoperatório de ultrassonografia e 

quimioterapia, não atendendo à proposta do estudo, portanto, nenhum estudo foi 

selecionado neste banco de dados.  
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Ao finalizar a busca dos artigos nas três bases de dados analisadas, a 

amostra desta revisão totalizou sete artigos para serem buscados na íntegra para análise 

e construção da revisão integrativa.  

 

4.1.3.  Categorização dos estudos 

 

Utilizou-se um instrumento elaborado por Ursi (2005) para a coleta das 

informações, contemplando os seguintes itens (ANEXO A): 

- Identificação da publicação (título, autores, local, tipo de publicação, idioma); 

- Instituição sede do estudo (hospital universitário, centros de pesquisa, pesquisa 

multicêntrica); 

- Tipo de revista científica (publicações em enfermagem geral, enfermagem oncológica, 

publicação médica, de outras áreas da saúde); 

- Delineamento metodológico do estudo (objetivo, amostra, critérios de inclusão e 

exclusão, tratamento dos dados, resultados evidenciados, conclusões); 

- Avaliação de rigor metodológico (clareza na descrição da trajetória metodológica 

empregada, identificação de limitações ou vieses). 

  

4.1.4. Avaliação dos estudos 

 

A avaliação dos estudos consiste na análise dos dados extraídos. Foi 

realizada a categorização, organização e sumarização dos dados em quadros, a análise 

foi realizada de forma narrativa, na qual agruparam-se os achados dos estudos em uma 

categoria, posteriormente descrita.  

 

4.1.5.  Discussão e interpretação dos resultados 

 

A discussão dos dados obtidos foi realizada de forma descritiva, 

possibilitando ao leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de 

forma a atingir o objetivo deste método.  

 

4.1.6.  Apresentação da revisão integrativa 
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A apresentação da presente revisão contemplará informações sobre cada 

artigo revisado, a pertinência dos procedimentos empregados, bem como seus aspectos 

relativos ao tema abordado.  

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

“A recompensa está no fazer”. 

(Charles Schulz) 

 

5.1 Identificação e caracterização dos estudos analisados 

 

Nesta revisão integrativa, foram analisados sete artigos na íntegra, os quais 

foram adquiridos por meio dos acervos on-line, pelo serviço de Comutação 

Bibliográfica em nível nacional e internacional, oferecido pela Biblioteca do Centro de 

Ciências da Saúde da Universidade Federal do Ceará. 

Ao passo que se avançou na leitura e na compreensão dos textos, os mesmo 

foram analisados segundo roteiro previamente estruturado e sistematizado do 

instrumento de coleta de dados. O Quadro 6 disponibiliza a distribuição dos estudos 

incluídos nesta revisão integrativa, dos quais foram selecionados sete estudos referentes 

a base de dados MEDLINE. Não se obteve nenhum estudo por meio das bases de dados 

LILACS e CINAHL. 

Quadro 6 - Distribuição dos estudos incluídos nesta revisão integrativa, segundo ano e 

título 

Estudo Ano Título 

01 2009 A single dose of preoperative gabapentin for pain reduction and 

requirement of morphine after total mastectomy and axillary dissection: 

Randomized placebo-controlled double-blind trial. 

02 2000 EMLA reduces acute and chronic pain after breast surgery for cancer. 

03 2000 Preoperative ropivacaine infiltration in breast surgery. 

04 2002 Efficacy of intravenous ketoprofen for preemptive analgesia. 

05 2007 Reduction of postoperative nausea and vomiting and analgesic 

requirement with dexamethasone in women undergoing general 

anesthesia for mastectomy. 
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06 2006 
The associations between severity of early postoperative pain, chronic 

postsurgical pain and plasma concentration of stable nitric oxide products 

after breast surgery. 

07 2004 Evaluation of efficacy of the perioperative administration of venlafaxine 

XR in the prevention of postmastectomy pain syndrome. 

 

Frente ao levantamento realizado, percebeu-se uniformização das 

publicações ao longo dos anos pesquisados, porém, sem nenhuma publicação em 2001, 

2003, 2005 e 2008. 

No Quadro 7, apresenta-se a relação de artigos analisados no que se refere 

ao delineamento de pesquisa, nível de evidência, país de origem, idioma e tipo de 

revista em que o artigo foi publicado. 
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Quadro 7 – Descrição dos estudos incluídos nesta revisão integrativa, segundo delineamento de pesquisa, nível de evidência, país de origem, 

idioma e tipo de revista 

Estudo Delineamento de pesquisa Nível de evidência País de origem Idioma Tipo de revista 

01 Ensaio clínico randomizado controlado duplo-cego 2 Índia Inglês Médica 

02 Ensaio clínico randomizado controlado duplo-cego 2 Grécia Inglês Anestesia 

03 Ensaio clínico randomizado controlado duplo-cego 2 Dinamarca Inglês Anestesia 

04 Ensaio clínico randomizado controlado duplo-cego 2 Índia Inglês Anestesia 

05 Ensaio clínico randomizado controlado duplo-cego 2 Japão Inglês Mastologia 

06 Ensaio clínico randomizado controlado 3 Irlanda Inglês Anestesia 

07 Ensaio clínico randomizado controlado duplo-cego 2 Estados Unidos Inglês Anestesia 
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5.2 Categoria temática dos estudos analisados 

 

Para a análise e discussão dos estudos desta revisão integrativa, os artigos 

foram agrupados em uma categoria, determinando-se a temática em comum: o manejo 

da dor, contendo sete estudos, conforme Quadro 8. 
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Categoria Nº Título Autor Periódico Ano 
 

 

 

 

 

O manejo da 

dor 

01 A single dose of preoperative gabapentin for pain reduction and requirement of morphine after total 

mastectomy and axillary dissection: Randomized placebo-controlled double-blind trial. 

GROVER, V. 

K. et al. 

J Postgrad Med 2009 

02 EMLA reduces acute and chronic pain after breast surgery for cancer. FASSOULAK 

I. A. et al.  

Regional 

Anesthesia and 

Pain Medicine 

2000 

03 Preoperative ropivacaine infiltration in breast surgery. JOHANSSON

J. et al. 

Acta 

Anaesthesiologi

ca Scandinavica 

 

2000 

04 Efficacy of intravenous ketoprofen for preemptive analgesia PRIYA, V. et 

al. 

Journal of 

Postgraduate 

Medicine 

2002 

05 Reduction of postoperative nausea and vomiting and analgesic requirement with 

dexamethasone in women undergoing general anesthesia for mastectomy. 

FUJII, Y.; 

NAKAYAMA 

M. 

The Breast 

Journal 

2007 

06 The associations between severity of early postoperative pain, chronic postsurgical pain and 

plasma concentration of stable nitric oxide products after breast surgery 

1. IONOM, G. et 

al. 

Anesthesia and 

Analgesia 

2006 

 

07 Evaluation of efficacy of the perioperative administration of venlafaxine in the prevention of 

postmastectomy pain syndrome. 

REUBEN, S. 

et al. 

Journal of Pain 

and Symptom 

Management 

2004 

Quadro 8 - Categorização dos estudos sobre cuidados perioperatórios da cirurgia de mastectomia, segundo categoria, título, autores, 

periódico e ano de publicação  
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5.3 Síntese dos artigos incluídos 

 

Mediante o resultado das buscas e a aplicação dos critérios de inclusão e 

exclusão, foram identificados sete estudos pertinentes. Estes estudos encontram-se 

detalhados e discutidos a seguir. 
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O MANEJO DA DOR 

Título: A single dose of preoperative gabapentin for pain reduction and requirement of morphine after total mastectomy and axillary dissection: randomized placebo-controlled 

double-blind trial. 

Autor: GROVER, K.; MATHEW, P. J.; YADDANAPUDI, S.; SEHGAL, S.       Fonte: J Postgrad Med                                           Ano: 2009  

Nível de evidência: 2                                                                                                    ESTUDO 01 

Objetivos Detalhamento Metodológico Resultado Conclusão 

Investigar a segurança e a 

eficácia da administração 

oral pré-operatória de uma 

dose única de gabapentina 

(600 mg) sobre o consumo 

de morfina  e pontuações 

de dor no período pós-

operatório de mastectomia. 

 

Cinqüenta mulheres agendadas 

para realizar mastectomia total e 

esvaziamento axilar, foram 

randomizados para 

receber 600 mg de gabapentina  

ou  placebo por via oral 1 h antes 

da 

cirurgia. A administração intraope

ratório e pós- 

operatório foi padronizada. A dor 

pós-operatória foi avaliada em 

repouso e em movimento por 

12 horas usando a escala 

numérica (NRS). A 

morfina foi administrada, 

quando ultrapassado 30NRS. 

 Desfecho primário foi o 

consumo total de morfina. 

 

 

 

Quarenta e seis pacientes completaram o ensaio. O consumo 

de morfina pós-operatória foi significativamente 

menor (5,8 mg ± 4,2 vs 11,0 ± 3,4, P <0,001) e a media de 

tempo para a solicitação do primeiro analgésico foi 

significativamente maior (90 [37,5-120] vs 0 [00-90]min, 

P <0,001) no grupo gabapentina do que no grupo placebo. A 

incidência de efeitos colaterais foi semelhante nos dois 

 grupos. 

Uma única dose baixa de 600 mg de 

gabapentina administrada 1h antes da 

cirurgia produziu analgesia pós-operatória 

significativa após a  mastectomia  total , sem 

efeitos colaterais significativos. 
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Título: EMLA reduces acute and chronic pain after breast surgery for cancer 

Autor: FASSOULAKI, A.; SARANTOPOULOS, C.; MELEMENI, A.; HOGAN, 

Q. 

Fonte: Regional Anesthesia and 

Pain Medicine. 

Ano: 2000 

Nível de evidência: 02                                                                                                  ESTUDO 02 

Objetivos Detalhamento Metodológico Resultado Conclusão 

Determinar se o uso 

perioperatório do EMLA 

(mistura eutética de 

anestésicos locais) na área 

da mama e axila reduz 

necessidades analgésicas, 

bem como a dor aguda e 

crônica após a 

mastectomia. 

Quarenta e seis pacientes 

agendadas para mastectomia 

receberam aleatoriamente 5 g de 

EMLA ou creme placebo na área 

esternal 5 minutos antes da 

cirurgia, e 15 g na área 

supraclavicular e axila ao término 

da cirurgia. O tratamento com 

creme EMLA (20g) ou placebo foi 

também aplicado diariamente nos 

4 dias após a cirurgia.  

Na unidade de cuidados pós-

anestésicos, a dor foi avaliada pela 

escala analógica visual (VAS) em 

repouso e em movimento nas 3, 6, 

9 e 24 horas após a cirurgia e no 

segundo ao sexto dia do pós-

operatório, e foram registradas as 

necessidades de analgésicos. Três 

meses mais tarde, os pacientes 

foram questionados quanto à dor 

na parede torácica, axila ou braço, 

e se foi procedido ao uso eventual 

de analgésicos em domicílio. 

 

 

 

A dor aguda em repouso e em movimento difere entre os 

grupos controle e EMLA e os analgésicos consumidos 

durante as primeiras 24 horas foram os mesmos para os dois 

grupos. No entanto, o tempo para a primeira solicitação de 

analgesia foi mais longo e o consumo codeína e 

paracetamol durante os segundo e o sexto dia foi menor no 

EMLA comparado ao grupo de controle. Aos três meses de 

pós-operatório, a dor na parede torácica, axila e a incidência 

total e a intensidade da dor crônica foram significativamente 

menor no grupo EMLA do que no grupo de controle (P 5 

P.004, 5 P.025, 5,002 e P 5 0,003, respectivamente). O uso 

de analgésicos em casa e os efeitos colaterais não diferem 

entre os dois grupos. 

 

O EMLA utilizado em pacientes submetidos à 

mastectomia proporcionou uma redução de 

solicitação de analgésicos no pós-operatório e 

uma redução da incidência e a intensidade da 

dor crônica.  

 



47 

 

Título: Preoperative ropivacaine infiltration in breast surgery 

 

Autor: JOHANSSON, A.; AXELSON, J.; INGVAR, H.; LUTTROPP, J.; LUNDBERG, 

J. 

Fonte: Acta Anaesthesiologica Scandinavica Ano: 2000 

Nível de evidência: 02                                                                                                  ESTUDO 03 

Objetivos Detalhamento Metodológico Resultado Conclusão 

Investigar se a infiltração pré-

operatória com ropivacaína em 

conjunto com a cirurgia de 

mama melhora o gerenciamento 

de dor pós-operatória e atenua 

náuseas e vômitos pós-

operatórios. 

 

Estudo prospectivo, duplo-cego, 

randomizado, incluindo 60 

mulheres saudáveis (ASA 1-2) 

atribuídos a um dos dois grupos. 

Trinta pacientes receberam 0,3 ml 

/ kg em solução salina na área a 

ser operada. Outros 30 pacientes 

receberam um volume similar de 

ropivacaína a 3,75 mg / ml. A 

escala visual analógica (0-100 

mm) foi utilizado para avaliação 

da dor, náuseas e vômitos pós-

operatórios. Se o escore foi de 

mais de 30 mm em repouso, os 

pacientes foram medicados com 

cetobemidona por via 

intravenosa como tratamento para 

a dor pós-operatória, e 

dixyrazine contra náuseas e 

vômitos. A requisição de 

analgésicos no intra e pós-

operatório e náuseas e vômitos 

pós-operatórios foram registrados.  

A utilização intra-operatória de fentanil foi semelhante no 

grupo da solução salina 81±22 μg vs 76±28 μg  e no grupo 

da ropivacaína. O consumo  de cetobemidona pós-

operatória de 24 horas também foi semelhante aos tratados 

com ropivacaína (4.2±2.6 μg vs 4.2±4.3 μg). Náuseas e 

vômitos pós-operatórios (NVPO) ocorreram com 

freqüências semelhantes nos dois grupos. O consumo de 

dixyrazine nas 24 h foi o mesmo nos dois grupos (2,1 ± 2,7 

mg no grupo  da solução salina em comparação a 2,4 ± 2,8 

mg no grupo da ropivacaína). Após 6 h de recuperação, 

41% dos pacientes sofreram náuseas e 20% sofreram 

vômitos.  

 

Não foram encontradas diferenças no manejo da dor 

pós-operatória entre 3,75 mg / ml de ropivacaína e 

infiltração da ferida com solução salina antes da 

mastectomia. Os dados mostram necessidades 

semelhantes de analgésicos e antieméticos no pós-

operatório, com uma freqüência semelhante de 

NVPO.  
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Título: Efficacy of intravenous ketoprofen for preemptive analgesia. 

 

Autor: PRIYA, V.; DIVATIA, J. V.; SAREEN, R.; UPADHYE, S. 
Fonte: Journal of Postgraduate 

Medicine  

Ano: 2002 

Nível de evidência: 02                                                                                                  ESTUDO 04 

Objetivos Detalhamento Metodológico Resultado Conclusão 

Determinar se a infusão 

preventiva de cetoprofeno 

intravenoso resulta no 

alívio da dor no pós-

operatório de cirurgia de 

mama.  

 

50 pacientes submetidas à 

cirurgia de mama sob anestesia 

geral, foram randomizadas para 

receber 100 mg de 

cetoprofeno por via endovenosa  

30 minutos antes (Grupo I), ou 

imediatamente após a  incisão 

 cirúrgica (Grupo II).  

No pós-operatório, os escores de 

dor (Escala Analógica Visual, da 

EVA) e o tempo de resgate 

analgésico foram registrados 

por um observador independente 

e cego.   

 

 

Os escores de dor foram significativamente menores 

no Grupo I, até 10 horas após a cirurgia.  

O número de pacientes que necessitaram de analgesia nas 

4, 6, 8 e 10 horas foi significativamente menor no 

grupo I (0% vs 47% [P<0,0001], 0% vs 44% [P <0,003], 0

% vs 80% [P <0,0001], 0% x100% [P <0,0001], respectiva

mente). O tempo médio de resgate analgésico foi de 15,47 - 

/ + 2,87 horas no grupo I versus 4,22 - / + 2,55 horas no 

grupo II (P <0,0001). 

A analgesia preventiva com cetoprofeno por via 

endovenosa (100 mg) produz melhor alívio da 

dor  pós-operatório em pacientes submetidos à 

cirurgia de mama. 
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Título: Reduction of postoperative nausea and vomiting and analgesic requirement with dexamethasone in women undergoing general anesthesia for mastectomy 

 

Autor: FUJI, Y.; NAKAYAMA, M. Fonte: The Breast Journal Ano: 2007 

Nível de evidência: 02                                                                                                  ESTUDO 05 

Objetivos Detalhamento Metodológico Resultado Conclusão 

Avaliar a eficácia da 

dexametasona na redução 

de náuseas e vômitos pós-

operatórios (PONV) e da 

necessidade de analgésicos 

em mulheres em fase de 

anestesia geral de 

mastectomia. 

As pacientes foram alocadas 

aleatoriamente em dos três grupos 

(n = 30 em cada) para receber por 

via intravenosa placebo ou 

dexametasona em duas doses 

diferentes (4 mg, 8 mg) no final da 

cirurgia. No pós-operatório, 

episódios eméticos e exigência de 

analgésico foram avaliados por um 

investigador. A demografia dos 

pacientes e tipos de cirurgia não 

foi diferente entre os grupos de 

tratamento. 

 

 

A taxa de pacientes com PONV durante 0 – 24 horas após a 

anestesia foi 33% com dexametasona 4 mg (p = 0,01) e 27% 

com dexametasona 8 mg (p = 0,002), em comparação com 

placebo (67%). A necessidade de indometacina para a dor 

insuportável foi menor em pacientes que tinham recebido 

dexametasona 8 mg do que naqueles que receberam placebo 

(p = 0,001) ou dexametasona 4 mg (p = 0,034).  

 Conclui-se que 8 mg de dexametasona  diminui 

efetivamente NVPO e o uso de analgésicos em 

mulheres submetidas à anestesia geral para a 

mastectomia. 
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Título: The associations between severity of early postoperative pain, chronic postsurgical pain and plasma concentration of stable Nitric oxide products after 

breast surgery 

Autor: IONOM, G. et al.  
Fonte: Anesthesia and 

Analgesia 

Ano: 2006 

Nível de evidência: 03                                                                                          ESTUDO 06 

Objetivos Detalhamento Metodológico Resultado Conclusão 

Comparar os efeitos de 

dois esquemas 

analgésicos no índice de 

óxido nítrico 

perioperatório (NOx) e 

da probabilidade de 

desenvolvimento 

posterior de dor crônica 

pós-cirúrgica (CPSP) 

após a cirurgia de mama 

e procurar determinar a 

associação entre dor 

pós-operatória precoce, 

NOx e a probabilidade 

de desenvolvimento 

posterior de CPSP. 

Vinte e nove pacientes ASA I ou II, 

submetidos à cirurgia de mama com 

esvaziamento axilar foram alocadas 

aleatoriamente para um de dois 

grupos. Os pacientes do grupo S (n = 

15) receberam um padrão intra-

operatório e esquema analgésico no 

pós-operatório (sulfato de morfina, 

cloridrato, diclofenaco 

dextropropoxifeno + paracetamol 

PRN). Os pacientes do grupo N (n = 

14) receberam um bloco contínuo 

paravertebral (para 48 h) e 

paracetamol e parecoxib (seguido de 

celecoxib até 5 dias).Escores da 

escala analógica visual de dor em 

repouso e em movimento do braço 

foram registrados regularmente até o 

quinto dia pós-operatório.Uma 

entrevista por telefone foi realizado 

10 semanas após a cirurgia.  O 

Questionário McGill de Dor foi 

utilizado para caracterizar a dor. NOx 

foi estimada no pré-operatório, no 

final da cirurgia, 30 minutos e 2, 4, 

12, 24, 48 h após a cirurgia. 

Doze (80%) pacientes no grupo S e nenhum 

paciente no grupo N desenvolveram CPSP (P = 

0,009). Comparado com os pacientes com um 

índice de classificação da dor ≥ 1 (n = 18) 10 

semanas de pós-operatório, os pacientes com um 

índice de classificação da dor = 0 (n = 11) 

apresentaram menores escores da escala 

analógica visual de dor em movimento, em cada 

momento de pós-operatório de 30 min, até 96 h 

pós-operatório (P <0,005) e em repouso de 30 

min (0,6 ± 1,5 versus 30,2 ± 26,8, P = 0,004), 4 

h (2,3 ± 7,5 versus 19,0 ± 25,8, P = 0,013), 8 h 

(4,4 ± 10,2 versus21,4 ± 27,0, P = 0,03) e 12 h 

(0,7 ± 1,2 versus 15,4 ± 27,0, P = 0,035) no pós-

operatório. Os valores de NOx foram maiores no 

grupo N em comparação com o grupo S 48 h no 

pós-operatório (40,6 ± 20,1 versus 26,4 ± 13,5, P 

= 0,04). 

O estudo não mostrou associação entre 

NOx e desenvolvimento posterior de CPSP. 
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Título: Evaluation of efficacy of the perioperative administration of venlafaxine XR in the prevention of postmastectomy pain syndrome. 

Autor: REUBEN, S. S.; MAKARI-JUDSON, G.; LURIE, S. D. Fonte: Journal of Pain and 

Symptom Management 

Ano: 2004 

Nível de evidência: 02                                                                                                  ESTUDO 07 

Objetivos Detalhamento Metodológico Resultado Conclusão 

O objetivo do presente 

estudo foi avaliar a 

eficácia analgésica da 

administração de 

venlafaxina perioperatória 

à dor aguda e crônica após 

a cirurgia do câncer de 

mama. 

A administração preventiva de 

venlafaxina mostrou-se eficaz na 

redução da incidência de dor 

neuropática em ratos. Examinou-se a 

eficácia da administração venlafaxina 

ou placebo durante duas semanas, 

começando na noite anterior à 

cirurgia para 100 pacientes agendadas 

tanto para mastectomia parcial ou 

radical com esvaziamento axilar. As 

pacientes foram administradas com 

morfina pela PCA nas primeiras 24 

horas após a cirurgia e depois com 

comprimidos de acetaminofeno / 

oxicodona. Os escores de dor foram 

registradas em repouso e em 

movimento no dia 1, em 1 mês, e em 

seis meses após a cirurgia.  

Aos seis meses de pós-operatório, a presença de dor no 

peito, braço e axila, edema, diminuição da sensibilidade 

na área operada e dor da mama fantasma foram 

registrados. Não houve diferença no uso de opióides no 

pós-operatório. Os escores de dor com o movimento foi 

menor no grupo de venlafaxina em 6 meses. Os escores 

de dor em todos os outros intervalos de tempo foram 

semelhantes.Houve uma diminuição significativa na 

incidência de dor torácica (55% vs 19%, P= 0,0002), dor 

no braço (45% vs 17%, P= 0,003), e dor axila (51% vs 

19% , P= 0,0009) entre o grupo controle e o grupo de 

venlafaxina, respectivamente. Não foram observadas 

diferenças significativas entre os dois grupos com 

relação ao edema, dor fantasma  ou alterações 

sensoriais.  

Concluiu-se que a administração perioperatória 

de venlafaxina, começando pela noite antes da 

cirurgia reduz, significativamente, a incidência 

de PMPS após cirurgia de câncer de mama. 
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5.4 Discussão e interpretação dos resultados 

 

Como resultados desta pesquisa, encontrou-se como cuidado perioperatório 

da cirurgia de mastectomia o manejo farmacológico da dor nos sete estudos: 1. Grover 

et al. (2009); 
 
 2. Fassoulaki et al. (2000); 3. Johansson et al. (2000);  4. Priya et al. 

(2002); 5. Fujji (2007);  6. Ionom et al. (2006) e  7. Reuben et al. (2004). 

Na presente categoria “O manejo da dor”, identificou-se um total de sete 

estudos. Apresentaram como delineamento metodológico o ensaio clínico randomizado 

controlado (ECR) e quanto ao nível de evidência, seis se encaixaram no nível 2 e um no 

nível 3.  

O estudo 01 (GROVER et al., 2009) tratou-se de um estudo duplo-cego, 

randomizado, controlado por placebo, o qual investigou a segurança e a eficácia da 

administração oral pré-operatória de uma dose única de gabapentina (600 mg) sobre o 

consumo de morfina e pontuações de dor no período pós-operatório de mastectomia.  

Os resultados deste estudo evidenciaram grande associação entre a 

administração de uma baixa dose de gabapentina no pré-operatório e resultados 

satisfatórios no pós-operatório. No agrupamento dos resultados, os autores concluíram 

que o consumo de morfina no pós-operatório foi 48% menor no grupo da gabapentina 

que grupo do placebo e a média do tempo de solicitação do primeiro analgésico foi 

significativamente maior no grupo da gabapentina. O mecanismo de ação da 

gabapentina no pós-operatório é explicado como a prevenção ou redução do 

desenvolvimento de hiperexcitabilidade neuronal central induzida pelo procedimento 

cirúrgico (WOOLF; CHONG, 1993). 

Em estudo com resultados semelhante, Fassoulaki et al. (2005) concluíram 

que o uso de analgesia multimodal com gabapentina, EMLA e ropivacaína, reduz 

significamente a dor aguda e crônica após a cirurgia da mama.  

No estudo 02 (FASSOULAKI et al., 2000), foi realizado um ECR para 

determinar se o uso perioperatório do EMLA (mistura eutética de anestésicos locais) na 

área da mama e axila reduz necessidades analgésicas, bem como a dor aguda e crônica 

após a mastectomia. Tal estudo aplica o método no período pré-operatório e analisa seus 

resultados no período pós-operatório e em longo prazo. Os achados nesse estudo 

demonstraram que o uso de EMLA, aplicado pelo presente protocolo, reduziu a 

necessidade de analgésicos  durante os primeiros seis dias pós-operatórios, exceto para 
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as primeiras 24 horas após a cirurgia. Estes resultados demonstraram a  possibilidade do 

uso de EMLA para evitar a gênese de dores crônicas pós-mastectomia. 

Concluíram também que EMLA com a dose e regime aplicado no presente 

estudo, reduz significativamente a incidência e a intensidade da dor crônica associada à 

mastectomia e ao esvaziamento axilar. 

O estudo 03 (JOHANSSON et al., 2000) também trata de um ensaio clínico 

randomizado, que investigou se a infiltração pré-operatória com ropivacaína em 

conjunto com a cirurgia de mama melhora o gerenciamento de dor pós-operatória e 

atenua náuseas e vômitos pós-operatórios. A ropivacaína é um anestésico local 

pertencente à classe das amino-amidas. A ropivacaína, juntamente, com a lidocaína e a 

bupivacaína, tem sido um dos compostos de escolha na terapia da dor aguda e crônica 

(BENETT, 2000). 

Segundo Araújo (2005), a ropivacaína é um analgésico local semelhante à 

bupivacaína, possuindo início de ação moderada, longa duração, bloqueio da condução 

e separação significante entre o bloqueio sensorial e motor. Porém, a ropivacaína induz 

menor toxicidade aos sistemas nervoso central e cardiovascular e promove maior grau 

de dissociação entre o bloqueio motor e sensorial, sendo útil na administração epidural, 

infiltração e no alívio da dor pós-operatória. 

A hipótese do estudo 03 referiu-se à redução da dor em virtude 

da infiltração com anestésico local , da necessidade de opióides, levando 

a uma menor incidência de náuseas e vômitos. O tecido subcutâneo (mama e axila) 

foi infiltrado enquanto o paciente estava sedado e depois da marcação da incisão 

cirúrgica.  

Não houve diferença na necessidade de analgésicos no pós-

operatório durante as primeiras duas horas de pós-operatório. As pontuações da escala 

de avaliação visual de dor em repouso nos dois grupos diminuíram durante o período de 

estudo de 24h. A utilização de cetobemidona para dor pós-operatória nas 24h no grupo 

da solução salina (4,2 ± 2,6 mg) não foi diferente em comparação com o grupo da 

ropivacaína (4,2 ± 4,3 mg). Não houve diferenças na requisição de antieméticos  no pós-

operatório  durante as primeiras 2h de pós-operatório. O consumo de  dixyrazine pós-

operatório nas 24 horas também foi similar em ambos os grupos (2,1 ± 2,7 vs 2,4 

mg ± 2,8mg; ns). 
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O estudo não evidenciou diferenças no manejo da dor pós-operatória entre 

3,75 mg/ml de ropivacaína e infiltração da ferida com solução salina antes da 

mastectomia.  

No estudo 04 (PRIYA et al., 2002), foi realizado um ECR que determinou a 

possibilidade da infusão preventiva de cetoprofeno intravenoso para resultar no alívio 

da dor no pós-operatório de mastectomia. Os pacientes foram randomizados em dois 

grupos. O grupo I recebeu 100 mg de cetoprofeno diluído em 100 ml de solução 

fisiológica antes da incisão cirúrgica durante um período de 15 minutos; 100 ml de 

solução salina normal foi infundida durante 15 minutos imediatamente após a incisão 

cirúrgica neste grupo, este é o grupo preventivo. Os pacientes do grupo II receberam 

100 ml de soro fisiológico simples como uma infusão durante 15 minutos na sala de 

pré-operatório. Uma infusão IV de 100 mg de cetoprofeno diluído com 100 ml de 

solução fisiológica normal foi iniciada imediatamente após a incisão cirúrgica e 

infundida durante um período de 15 minutos neste grupo.  

O número de pacientes que necessitavam de analgesia nas horas de 2, 4, 

6, 8 e 10 foi significativamente menor no grupo I em relação ao grupo II. Todos os 

pacientes no grupo II exigiram um analgésico antes de 10 horas, 

enquanto doze pacientes (48%) no grupo I não exigiam o resgate analgésico até 20 

horas. 

O trauma cirúrgico gera poderosos impulsos nociceptivos que são gerados 

pelo procedimento em si e pela ação de agentes proteolíticos e inflamatórios que são 

liberadas após lesão tecidual. Essa liberação de mediadores inflamatórios e edema 

subsequente podem resultar em dor por várias horas (McCORMACK, 1999). A dor 

pode ser vista como o produto final de um sistema de transmissão passiva que transmite 

um sinal periférico através da medula espinhal até o centro de dor no cérebro. Além 

disso, a transmissão de substâncias nocivas aferentes (exemplo - provocada pela incisão 

intra-operatória) para a medula espinhal induz a um estado prolongado de sensibilização 

neural central ou hiper-excitabilidade, que amplifica as entradas posteriores da ferida e 

ocasiona a dor pós-operatória. 

Autores defendem que a analgesia preventiva não só reduz a nocicepção e o 

estresse durante a cirurgia, mas impede criação de sensibilização central, resultando em 

diminuição da intensidade da dor e menor necessidade de analgésicos, mesmo após o 

efeito analgésico dos agentes utilizados (WOOLF; CHONG, 1993; KISSIN, 1996). 
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Embora o papel da analgesia preventiva tenha uma sólida base teórica, os 

resultados de alguns estudos que administrou AINEs para prevenir a dor pós-operatória 

não têm sido animadores em seus resultados (CAMPBELL; KENDRICY; 

PATTERSON, 1990; SISK; GROOVER, 1990; MURPHY; MEDLEY, 1993).  

No estudo 04 (PRIYA et al., 2002), os autores concluíram que o escore de 

dor, o tempo de exigência do primeiro resgate analgésico e do número de pacientes que 

necessitam de resgate analgésico foram significativamente reduzidos no grupo 

preventivo em relação ao grupo de pós-incisão. Este estudo foi o primeiro a avaliar o 

cetoprofeno. Diferentemente de outros estudos, a via de administração, o tipo e 

a duração da cirurgia e uso de drogas durante a anestesia foram controlados em 

ambos os grupos. Em suma, a analgesia preventiva com cetoprofeno via 

endovenosa (100 mg) mostrou-se  uma estratégia eficaz, simples e segura para o alívio 

da dor pós-operatória de mastectomia. Autores aconselham que 

seu uso deva ser avaliado para analgesia pós-operatória em outros tipos de cirurgia. 

No estudo 05 (FUJJI, 2007), foi realizado um ECR que avaliou a eficácia de 

dexametasona para reduzir a NVPO (náuseas e vômitos pós-operatórios) e requisição de 

analgésicos em mulheres submetidas à anestesia geral para cirurgia de mastectomia. 

Apesar de o estudo ser bem delineado, avalia o uso da dexametasona no combate a dois 

sintomas importantes no pós-operatório: náuseas e vômitos e dor. Os pacientes foram 

randomizados para um de três grupos para receber por via intravenosa placebo ou 

dexametasona em duas doses diferentes (4 ou 8 mg) no final da cirurgia. 

A dexametasona é um medicamento pertencente à classe 

dos corticosteróides, atuando no controle da velocidade de síntese de proteínas. O efeito 

principal deste medicamento é a profunda alteração promovida na resposta imune 

linfocitária, devido à ação anti-inflamatória e imunossupressora, podendo prevenir ou 

suprimir processos inflamatórios de várias naturezas (FUJII, 2007). 

Como resultado do estudo 05, os autores encontraram que a taxa de 

pacientes com NVPO durante as 24 horas após a anestesia foi 33% com dexametasona 

de 4 mg (p = 0,01) e 27% com dexametasona de 8 mg (p = 0,002), em comparação com 

placebo (67%). Resultaram também que a necessidade de indometacina para dor 

insuportável foi menor em pacientes, recebendo dexametasona de 8 mg do que naqueles 

do grupo placebo (p = 0,001) ou do grupo da dexametasona de 4 mg (p = 0,034), 

sugerindo que a dexametasona de 8 mg é eficaz para o controle da dor pós-operatória.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Corticoster%C3%B3ides
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O mecanismo exato de como a dexametasona alivia a dor não é totalmente 

compreendido. Sapolsky, Romero e Munck (2000) afirmam que a redução na síntese de 

prostaglandinas mediada pela dexametasona contribui para analgesia.  

Em estudos de outras áreas da saúde, a dexametasona também tem sido 

usada para reduzir a dor e o trismo após cirurgia dental (BAXENDALE; VATER; 

LAVERY, 1993). Stanczyk et al. (2009) afirmam que a adoção de um protocolo de 

medicação pré-operatória com etoricoxibe e dexametasona pode ser considerada uma 

abordagem eficaz na prevenção da dor após cirurgia periodontal. 

Recentemente, Holte e Kehlet (2002) analisaram ensaios randomizados 

disponíveis entre os anos de 1996 e 2001 sobre administração de esteróides de dose 

única no período perioperatório e demonstraram que dexametasona tem efeitos 

antiemético e analgésico em diversos tipos de cirurgias. No entanto, eles não 

encontraram dados referentes ao controle da dor pós-operatória (WATTWILL et al., 

2003). 

No estudo 06 (IONOM et al., 2006), os autores compararam o efeito de dois 

esquemas analgésicos de concentração de óxido nítrico (NOx) e a probabilidade de 

desenvolver dor crônica pós-cirúrgica (CPSP)  e procuraram também determinar a 

associação entre dor pós-operatória precoce, NOx e a probabilidade de desenvolvimento 

posterior de CPSP. Os pacientes do grupo S (n = 15) receberam um padrão 

intraoperatório e um esquema analgésico no pós-operatório (sulfato de morfina e 

diclofenaco). Os pacientes do grupo N (n = 14) receberam um bloqueio paravertebral 

contínuo, contendo paracetamol e parecoxib. As concentrações plasmáticas do NO 

foram estimadas no pré-operatório, após a indução da anestesia, no final da cirurgia, 

antes de interromper a anestesia, e aos 30 min, 2, 4, 12, 24 e 48 h no pós-operatório. 

A dor crônica pós-operatória é definida como dor desenvolvida após um 

procedimento cirúrgico, de pelo menos dois meses de duração, em que outras causas (ou 

seja, a malignidade ou infecção crônica) foram excluídas (MACRAE, 2001). A CPSP é 

comum, mas muitas vezes pouco reconhecida, negligenciada ou mal diagnosticada. A 

dor crônica é onerosa para a sociedade em termos de sofrimento e incapacidade. Por 

razões humanitárias, médicas e econômicas, o problema da dor crônica após a cirurgia 

deve ser abordado (PERKINS; KEHLET, 2000). 

A ação do óxido nítrico (NO) se justifica por ser um gás que, na forma 

inalatória, se comporta como um vasodilatador pulmonar seletivo. O NO dentro do 
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alvéolo se difunde rapidamente através da membrana alvéolo-capilar, provocando o 

relaxamento da musculatura lisa do vaso pulmonar (MEJIA et al., 2002).  

Os resultados do estudo 06 mostraram que sete pacientes do grupo S e três 

pacientes no grupo N necessitaram de analgesia pós-operatória de emergência. No 

grupo N, pontuações da VAS foram menores em comparação com o grupo S. A 

incidência de CPSP foi de 80% (12/15 pacientes) no grupo S e 0% (0 / 14) no grupo N. 

O estudo não mostrou associação entre NOx e desenvolvimento posterior de CPSP. 

Uma limitação desse estudo é que ele não foi duplo-cego, devido a 

considerações éticas, pela colocação de um cateter de bloqueio paravertebral e injeção 

de soro fisiológico e, portanto, esteve sujeita a vieses.  

O estudo 07 (REUBEN et al., 2004) tratou-se de um ECR, em que os 

autores avaliaram a eficácia analgésica da administração de venlafaxina perioperatória 

à dor aguda e crônica após cirurgia de mastectomia. Os resultados demonstraram que a 

administração perioperatória de venlafaxina na noite anterior à cirurgia não teve obteve 

imediato sobre a dor pós-operatória e o uso de analgésicos, mas reduziu 

significativamente a incidência de Post Mastectomy Pain Syndome (PMPS) em seis 

meses de pós-operatório de mastectomia. 

Juhlin et al. (1989) relataram em seu estudo o sucesso na redução da 

incidência de PMPS com a administração perioperatória de Eutectic Mixture Of Local 

Anesthetics (EMLA) após a mastectomia. Esse estudo revelou uma redução significativa 

na necessidade de analgésicos no pós-operatório, na incidência e na intensidade da 

dor crônica, com o uso do EMLA. Embora comprovadamente eficaz, os autores não 

avaliaram os níveis sistêmicos dos anestésicos locais com esta técnica, que podem 

variar consideravelmente após a cirurgia. Além disso, a aplicação 

de EMLA é complicada e mais inconveniente quando comparada à administração oral 

de medicamentos analgésicos. 

Em contrapartida, estudos mais recentes apontam que ao contrário de 

outras técnicas analgésicas utilizadas para a mastectomia, a administração perioperatória 

de venlafaxina foi incapaz de demonstrar uma redução significativa 

na incidência de dor pós-operatória aguda (LAKDJA et al., 1997; FASSOULAKI et al., 

2001).  

Além de PMPS, a dor da mama fantasma também pode ser uma queixa após 

a mastectomia. Muitas mulheres podem relatar  sensações dolorosas na 

área do mamilo ou mama. A dor na mama fantasma é muitas vezes subestimada, pois 
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muitas mulheres hesitam em denunciá-las a seu prestador de cuidados, salvo se 

especificamente questionadas (ENGGAARD et al., 2001).  

Os autores desse estudo concluem sugerindo futuros estudos com uso de 

técnicas multimodais de analgésicos, no intuito de bloquear os caminhos da 

dor nociceptiva e neuropática para uma possível redução da incidência de dor aguda e 

crônica após cirurgia de câncer de mama. 
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6 CONCLUSÃO 

“O bem do homem é o amor, como o da planta é a luz”.  

(Leon Tolstoi) 

 

Mediante proposta desta revisão integrativa, contabilizaram-se sete estudos 

com nível de evidência 2 e 3, todos indexados na base de dados PUBMED, que 

abordaram o uso de drogas no manejo da dor, como estratégia de cuidado perioperatório 

da cirurgia de mastectomia.  

As evidências apontaram como aspectos do cuidado perioperatório de 

mastectomia a preocupação com o manejo da dor, especificamente o manejo 

farmacológico, que é abordado nos diferentes períodos cirúrgicos e não se restringe 

somente ao uso da droga dentro do centro cirúrgico, impossibilitando uniformização dos 

resultados.   

No primeiro estudo, a administração pré-operatória de gabapentina 600 mg 

mostrou-se eficaz para produzir analgesia pós-operatória. No segundo estudo, o EMLA 

utilizado em pacientes submetidos à mastectomia proporcionou redução de solicitação 

de analgésicos no pós-operatório e da incidência e intensidade da dor crônica. 

No terceiro estudo, não foram encontradas diferenças no manejo da dor pós-

operatória entre 3,75 mg/ml de ropivacaína e infiltração da ferida com solução salina 

antes da mastectomia. No quarto estudo, a analgesia preventiva com cetoprofeno EV 

100mg produziu melhor alívio da dor pós-operatória em pacientes mastectomizadas. 

No quinto estudo, 8mg de dexametasona  diminuiu efetivamente  o uso de 

analgésicos em mulheres submetidas à mastectomia. No sexto estudo, não foi observada 

nenhuma associação entre o índice de óxido nítrico e desenvolvimento de dor crônica 

pós-mastectomia. No sétimo estudo, a administração perioperatória de venlafaxina, 

começando pela noite antes da cirurgia, reduziu significativamente a incidência de dor 

crônica pós-mastectomia.  

A principal limitação deste estudo foi o fato de que ao longo dos 10 anos 

pesquisados, o único cuidado perioperatório da cirurgia de mastectomia encontrado na 

literatura foi relacionado ao manejo farmacológico da dor. Ademais, os estudos 

analisados não mostraram associação entre si, visto que em cada um foi avaliada uma 

droga diferente, dificultando o consenso e a recomendação relacionada ao uso de 

fármacos para o controle/minimização da dor.  
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A escassez de publicações referentes ao tema, principalmente quando se 

relaciona à enfermagem é alarmante, visto que o planejamento da assistência de 

enfermagem no período perioperatório promove uma assistência integral e 

individualizada para o paciente cirúrgico e sua família, possibilitando a implementação 

de intervenções que atendam às reais necessidades do paciente, minimizando ansiedade 

e riscos inerentes ao procedimento anestésico e cirúrgico.  

A utilização de resultados de pesquisas na prática assistencial tem sido 

enfocada pelos estudiosos da enfermagem, desde o início da década de 1970, contudo, é 

um processo difícil e desafiador, pois envolve a disseminação e a aplicação do novo 

conhecimento científico à prática, bem como a avaliação deste conhecimento pela 

equipe de saúde, cliente e familiares, incluindo a relação custo/benefício. O enfermeiro 

necessita desenvolver habilidades que permitam saber como obter, interpretar e integrar 

as evidências oriundas de pesquisas com os dados do cliente e as observações clínicas.  

A implementação de resultados de pesquisas na prática contribui para a 

mudança da prática de enfermagem, baseada em tradição e rituais para uma prática 

reflexiva fundamenta em conhecimento científico, promovendo a melhoria da qualidade 

da assistência de enfermagem. Para tanto, entende-se que o preparo do enfermeiro frente 

à pesquisa consiste no primeiro desafio a ser vencido.  

Assim, acredita-se que a prática baseada em evidências é uma abordagem 

fundamental no sentido de auxiliar e fornecer importantes subsídios para os 

enfermeiros, que atuam na prática clínica, uma vez que sua implementação proporciona 

a realização de intervenções de enfermagem baseada em pesquisas, considerando 

sempre a competência clínica dos profissionais, bem como as preferências dos 

pacientes, para que a tomada de decisão sobre a assistência a saúde seja realizada da 

forma mais competente e acertada possível.  

A evidência não apresentou um consenso para o cuidado perioperatório de 

mastectomia, pois se encontrou uma diversidade de uso de fármacos para o controle da 

dor e, em grande parte dos estudos, existiu divergências e divisão de opiniões.  

Contudo, observou-se a preocupação por parte dos profissionais em minimizar/prevenir 

a dor pré, intra e pós-operatória. Assim, a enfermagem deve estar atenta, tanto à 

atualização dos tratamentos farmacológicos no manejo da dor quanto ao 

desenvolvimento de futuras pesquisas relacionadas ao cuidado de enfermagem no 

período perioperatório de mastectomia. 



61 

 

REFERÊNCIAS  

ANGUS, J.; PAZSAT, L.; MCKEEVER, P.; TREBILCOCK, A.; SHIVJR, F.; 

EDWARDS, B. Pathways to breast cancer diagnosis and treatment: exploring the social 

relations of diagnostic delay. Texto Contexto Enferm. Florianópolis, v. 16, n. 4, p. 

591-598, 2007.  

 

ARANTES, S. L.; MAMEDE, M. V. A participação das mulheres com câncer de mama 

na escolha do tratamento: um direito a ser conquistado. Rev. Latinoam. Enferm., v. 

11, n. 1, p. 49-58, 2003. 

 

 

ARAÚJO, D. R.; FRACETO, L. F.; BRAGA, A. F. A.; PAULA DE, E. Complexation 

of 50% enantiomeric excess (S75-R25) bupivacaine with cyclodextrins and spinal block 

anesthesia in rats Rev. Bras. Anestesiol., v. 55, p. 316, 2005.  

 

 

BARBOSA, H. F.; REIS, F. J. C. dos; CARRARA, H. H. A.; ANDRADE, J. M. de. 

Fatores de risco para infecção do sítio cirúrgico em pacientes operadas por câncer de 

mama. Rev. Bras. Ginecol. Obstetr., v. 26, n. 3, p. 227-232, 2004.  

 

 

BAXENDALE, B. R.; VATER, M.; LAVERY, K. M. Dexamethasone reduces pain and 

swelling following extraction of third molar teeth. Anaesthesia, v. 48, p. 961-964, 1993. 

 

 

BENEFIELD, L. E. Implementing evidence-based practice in home care. Home Health 

Nurse, v. 21, n. 12, p. 804-811, 2003. 

 

 

 

BENNETT, G.; DEER, T.; STUART, D. P.; RAUCK, R.; YAKSH, T.; 

HASSENBUSCH, S. J. Management of opioid side effects in cancer-related and 

chronic noncancer pain: a systematic review. J. Pain Symp. Manag., v. 20, p. 44, 

2000.    

 

 

BEYEA, S. C.; NICOLL, L. H. Writing an integrative review. AORN J., v. 67, n. 4, p. 

877-880, 1998.  

 

 

BROOME, M. E. Integrative literature reviews for development of concepts. In: 

RODGERS, B. L.; KNAFL, K. A Concept development in nursing: foundations, 

techniques and applications. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2000. p. 

231-250. 

 



62 

 

CAMPBELL, W. I.; KENDRICK, R.; PATTERSON, C. Intravenous diclofenac 

sodium. Does its administration before operation suppress post-operative pain? 

Anaesthesia, v. 45, p. 763-766, 1990.   

 

 

 

CARVALHO, M. V. B. O cuidar no processo de morrer na percepção das mulheres 

com câncer de mama: uma atitude fenomenológica. 2003. Tese (Doutorado) - Escola 

de Enfermagem, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.  

 

 

CASTRO, A. A.; CLARK, O. A.; ATALLAH, A. N. Optimal Search Strategy for 

Clinical Trials in the Latin American and Caribbean Health Science Literature Database 

(LILACS). Sao Paulo Med. J., v. 115, n. 5, p. 1423-1426, 1997.  

 

 

DRIEVER, M. J. Are evidence-based practice and best practice the same? West J. 

Nurs. Res., v. 24, n. 5, p. 591-597, 2002.          

 

 

ENGGAARD, T. P.; KLITGAARD, N. A.; GRAM, L. F.  Specific effect of venlafaxine 

on single and repetitive experimental painful stimuli in humans. Clin. Pharmacol. 

Ther., v. 69, p. 245–251, 2001. 

 

 

ESTEVES, V. F. ; THULER, L.C.S.;  AMÊNDOLA, L. C. ; KOIFMAN, R. J. ; 

KOIFMAN, S. ; FRANKEL,  P. P.; VIEIRA, R. J. S. and The Brazilian Network of 

Breast and Ovarian Familial Cancer Aggregation. Prevalence of BRCA1 and BRCA2 

gene mutations in families with medium and high risk of breast and ovarian cancer in 

Brazil. Braz. J. Med. Biol. Res., v. 42, p. 453-457, 2009. 

 

 

 

EVANS, D. Overview of methods. In: WEBB, C.; ROE, B. Reviewing research 

evidence for nursing practice: systematic reviews. 1st ed. Oxford-USA: Blackwell 

Publishing, 2008. 

 

 

FASSOULAKI, A.; TRIGA, A.; MELEMENI, A.; SARANTOPOULOS, C. 

Multimodal analgesia with gabapentin and local anesthetics prevents acute and chronic 

pain after breast surgery for câncer. Anesth. Analg., v. 101, n.5, p. 1427-1432, 2005. 

 

 

FASSOULAKI, A.; SARANTOPOULOS, C.; MELEMENI, A.; HOGAN, Q. Regional 

block and mexiletine: the effect on pain after cancer breast surgery. Reg. Anesth. Pain 

Med., v. 26, p. 223–228, 2001. 

 

 



63 

 

GALVÃO, C. M.; SAWADA, N. O.; TREVIZAN, M. A. Revisão sistemática: recurso 

que proporciona a incorporação das evidências na prática da enfermagem.  Rev. 

Latinoam. Enferm., v. 12, n. 3, p. 549-556, 2004. 

 

 

GALVÃO, C. M. A prática baseada em evidências: uma contribuição para a melhoria 

da assistência de enfermagem perioperatória. 2002. 114 f. Tese (livre-docência) - Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,2002. 

 

 

GANONG, L. H. Integrative reviews of nursing research. Res. Nurs. Health,  v. 10, n. 

1, p. 1-11, 1987. 

 

 

GRADIM, C. V. C. Sexualidade de casais que vivenciaram o câncer de mama.  

2005. 182 f. Tese (Doutorado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2005. 

 

 

HAES, J. C. M.; CURRAN, D.; AAROSON, N. K.; FENTIMAN, I. S. Quality of life in 

breast cancer patients aged over 70 years: Qualidade de vida em mulheres com câncer 

da mama Revista Brasileira de Cancerologia 2006; 52(1): 49-5858 participating in the 

EORTC 10850 randomized clinical trial. Eur. J. Cancer, v. 39, n. 9, p. 45-51, 2003. 

 

 

HALSTED, W. The results of operations cure of cancer of the breast performed at Johns 

Kopkins Hospital. Johns Hopkins Hospital Bull., v. 4, p. 497-555, 1984. 

 

 

HARTMANN, L. C.; SCHAID, D. J.; WOODS, J. E. Efficacy of bilateral prophylactic 

mastectomy in women with a family history of breast cancer. New Eng. J. Med., v. 

340, n. 2, p. 77-84, 1999. 

 

 

HOLTE, K.; KEHLET, H. Perioperative single-dose glucocorticoid administration: 

pathophysiologic effects and clinical implications. J. Am. Coll. Surg., v. 195, p. 694–

712, 2002. 

 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Estimativa 2010: incidência de 

câncer no Brasil. Rio de Janeiro, 2010. 

 

______. Ações de enfermagem para o controle do câncer: uma proposta de 

integração ensino-serviço.  3. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro, 2008.   

 

 

______. Documento de consenso para o controle do câncer de mama. 1. ed. Rio de 

Janeiro, 2004. 

 

 



64 

 

JUHLIN, L.; HAGGLUND, G.; EVERS, H. Absorption of lidocaine and prilocaine 

after application of a eutectic mixture of local anesthetics (EMLA) on normal and 

diseased skin. Acta Derm Venereol 1989;69: 18–22. 

 

 

KISSIN, I. Pre-emptive analgesia: why its effect is not always obvious. Anesthesiology, 

v. 84, p. 1015-1019, 1996. 

 

 

LAKDJA, F.; DIXMERIA, F.; BUSSIERES, E. Preemptive analgesia on 

postmastectomy pain syndrome with ibuprofen-arginine. Bull. Cancer, v. 84, p. 259–

263, 1997. 

 

 

MACIEL, S. M.; MOURÃO NETTO, M. Câncer de mama. In: AYOUB, A. C. et al. 

Planejando o cuidar na enfermagem oncológica. São Paulo: Lemar, 2000. cap. 10, p. 

81- 89.  

 

 

MACRAE, W. A. Chronic pain after surgery. Br. J. Anaesth., v. 87, p. 88–98, 2001. 

 

 

MARTINS, M. F. M.; GOMES, M. M. Procurando a melhor evidencia clínica. In: 

GOMES, M. M. (Ed.). Medicina baseada em evidências: princípios e práticas. Rio de 

Janeiro: Reichmann & Affonso, 2001. p. 65-80.  

 

 

McCORMACK, K. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and spinal nociceptive 

processing. Pain, v. 59, p. 9-44, 1999.   

 

 

McSHERRY, R.; PROCTOR-CHILDS, T. Promoting evidence-based practice through 

an integrade model of care: patient case studies as a teaching method. Nurse Educ. 

Pract., v. 1, n. 1, p.19-26, 2001.    

 

 

MEJIA, J. A. C.; SOUZA NETO, J. D.; CARVALHO JR, W.; PINTO JR, V. C.; 

MESQUITA, F. A.; BRASIL, H. B.; NUNES, R. R.; OLIVEIRA, I. M.; TORRES, J. 

M. S. Uso do óxido nítrico inalatório no tratamento da crise hipertensiva pulmonar no 

pós-operatório de transplante cardíaco. Rev. Bras. Cir. Cardiovasc., v. 17, n. 3, p. 230-

235, 2002. 

 

 

MELNYK, B. M.; FINEOUT-OVERHOLT, E. Making the case for evidence-based 

practice. In: MELNYK, B. M.; FINEOUT-OVERHOLT, E. Evidence-based practice 

in nursing & healthcare: a guide to best practice. Philadelphia: Lippincott Williams & 

Wilkins, 2005. p.3-24. 

 

 



65 

 

MENDES, K. dal S. Transplante de fígado: evidências para o cuidado de enfermagem. 

2006. 202 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2006.  

 

 

MOLINA, L.; DALBEN, I.; LUCA, L. A. de. Análise das oportunidades de diagnóstico 

precoce para as neoplasias malignas de mama. Rev. Assoc. Méd. Bras., v. 49, n. 2, 

abr./jun. 2003.  

 

 

MURPHY, D. F.; MEDLEY, C. Pre-operative indomethacin for pain relief after 

thoracotomy: Comparison with post-operative indomethacin. Br. J. Anaesth., v. 70, p. 

298-300, 1993.       

 

 

PERKINS, F. M.; KEHLET, H. Chronic pain as an outcome of surgery. 

Anesthesiology, v. 93, p. 1123–1133, 2000. 

 

 

ROMAN, A. R.; FRIEDLANDER, M. R. Revisão integrativa de pesquisa aplicada à 

enfermagem. Cogitare Enferm., v. 3, n. 2, p.109-112, 1998.  

 

 

REZENDE, L. F.; BELETTI, P. O.; FRANCO, R. L.; MORAES, S. S.; GURGEL, M. 

S. C. Exercícios livres versus direcionados nas complicações pós-operatórias de câncer 

de mama. Rev. Assoc. Méd. Bras., v. 52, n. 1, p. 37-42, 2006. 

 

 

RYCROFT-MALONE, J. The politics of the evidencebased practice movements. J. 

Res. Nurs., v. 11, n. 2, p. 95-108, 2006. 

 

 

SALLES, M. A.; MATIAS, M. A. R. F.; SOARES, P. C. M.; RESENDE, L.M. P.; 

GOBB, H. Abordagem atual do carcinoma ductal in situ da mama. Femina, v. 35, n. 1, 

p. 19-27, jan. 2007. 

 

 

SAPOLSKY, R. M.; ROMERO, L. M.; MUNCK, A. U. How do glucocorticoids 

influence stress response? Integrating permissive, suppressive, stimulatory, and 

preparative actions. Endocr. Rev., v. 21, p. 55–89, 2000. 

 

 

SISK, A. L.; GROVER, B. J. A comparison of pré-operative and post operative 

Naproxen sodium for suppression of post-operative pain. J. Oral Maxillofac. Surg., v. 

48, p. 674-678, 1990.  

 

 

SMELTZER, C. S.; BARE, B. G. Histórico e tratamento de pacientes com distúrbios de 

mama. In: SMELTZER, C. S.; BARE, B. G. (Ed.). Brunner & Sudarth: tratado de 

enfermagem médico-cirúrgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. p. 1529-1571.  

 

http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Femina


66 

 

STANCZYK, C. P.; STEFFENS, J. P.; SANTOS, F. A.; PILATTI, G. L. Uso pré-

emptivo de dexametasona em cirurgias periodontais: estudo piloto. Arq. Odontol., v. 

45, n. 4, out./dez. 2009. 

 

 

STETLER, C. B. Evidence-based practice and the role of nursing leadership. JONA, v. 

28, n. 7/8, p. 45-53, 1998. 

 

 

URSI, E. S. Prevenção de lesão de pele no perioperatório: revisão integrativa da 

literatura. 2005.128 f. Dissertação (Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005. 

 

 

WATTWIL, M.; THORN, S.E.; LOVQVIST, A.; WATTWIL, L.; GUPTA, A.; 

LILJEGREN, G. Dexamethasone is as effective as ondansetron for the prevention of 

postoperative nausea and vomiting following breast surgery. Acta Anaesthesiol. 

Scand., v. 47, p. 823–827, 2003. 

 

 

WHITTEMORE, R.; KNAFL, K. The integrative review: updated methodology. J. 

Adv. Nur., v. 52, n.5, p.543-553, 2005. 

 

 

WOOLF, C. J.; CHONG, M. S. Pre-emptive Analgesia: Treating postoperative pain by 

preventing the establishment of central sensitisation. Anaesth. Analg., v. 77, p. 362-

379, 1993.   

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. World Cancer Report, 2008. International 

Agency for Research on Cancer, Lyon: WOH, 2009. 

 

XAVIER, D. Fisioterapia oncológica em adultos. Portal da educação, 2008. 

Disponível em:< http://www.webartigos.com/artigos/o-cancer-de-mama-no-brasil/16632/ 

>. Acesso em: 7 set. 2011. 

 

 

ZANDONAI, A. P. A busca de evidências para os fatores de risco alimentares do 

câncer colorretal: revisão integrativa da literatura. 2010. 182 p. Dissertação 

(Mestrado) - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2010.  

 

 

 

 

http://www.webartigos.com/artigos/o-cancer-de-mama-no-brasil/16632/


67 

 

APÊNDICE A - Referências Bibliográficas dos Estudos Incluídos na Revisão 

Integrativa 

 

FASSOULAKI, A.; SARANTOPOULOS, C.; MELEMENI, A.; HOGAN, Q. EMLA 

reduces acute and chronic pain after breast surgery for cancer. Regional Anesthesia 

and Pain Medicine, Vol 25, No 4 (July–August), 2000: pp 350–355 

 

 

FUJJI, Y.; NAKAYAMA, M. Reduction of Postoperative Nausea and Vomiting and 

Analgesic Requirement with Dexamethasone in Women Undergoing General 

Anesthesia for Mastectomy. The Breast Journal. Volume 13, Issue 6, pages 564–

567,November/December 2007. 

 

 

GROVER, V.K.; MATHEW, P.J., YADDANAPUDI, S.; SEHGAL, S. Uma única dose 

de gabapentina pré-operatório para redução da dor e da exigência de morfina após a 

mastectomia total e esvaziamento axilar: estudo controlado com placebo, randomizado, 

duplo-cego. Pós-J Med 2009; 55:257-60. 

 

IOHOM, G.; ABDALLA, H.; O’BRIEN, J.; SZARVAS, S.; LARNEY, V.; BUCKLEY, 

E.; BUTLER, E.;SHORTEN, G.C.  The associations between severity of early 

postoperative pain, chronic postsurgical pain and plasma concentration of stable nitric 

oxide products after breast surgery. Anesthesia & Analgesia.  Vol. 103, No. 4, 

October, 2006 

 

JOHANSSON, A.; AXELSON, J.; INGVAR,C.; LUTTROPP, H-H.; LUNDBERG, J.; 

Preoperative ropivacaine infiltration in breast surgery. Acta Anaesthesiologica 

Scandinavica. Volume 44, Issue 9, pages 1093–1098, October 2000 

 

 

PRIYA, V.; DIVATIA, J.J.; SAREEN, R.; UPADHYE, S. Efficacy of intravenous 

ketoprofen for pre-emptive analgesia. J Postgrad Med 2002;48:109 

 

REUBEN, S.S.; MAKARI-JUDSON, G.; LURIE, S.D. Evaluation of efficacy of the 

perioperative administration of venlafaxine XR in the prevention of postmastectomy 

pain syndrome. Journal of Pain and Symptom Management. Vol. 27 No. 2 February 

2004. 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tbj.2007.13.issue-6/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aas.2000.44.issue-9/issuetoc


68 

 

ANEXO A - Instrumento para Coleta de Dados (URSI, 2005) 
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Ano de Publicação  
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3. Tipo de revista científica 

Publicação de enfermagem geral  

Publicação de enfermagem em câncer  

Publicação de enfermagem de outra 

especialidade 
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Duração do estudo: .............................................................. 
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