Folha de informações ao paciente do Danbury Hospital

Redução do risco de linfedema em pacientes com câncer de mama
O que é linfedema?
Linfedema é o acúmulo anormal de linfa entre a
pele e o músculo, o que causa inchaço.

Qual é a causa do linfedema?
O linfedema ocorre com maior frequência
quando o sistema linfático não funciona
satisfatoriamente. O sistema linfático é uma rede
de drenagem que mantém o nível de líquidos do
corpo em equilíbrio e defende o organismo
contra infecções. A remoção de linfonodos
durante a cirurgia para o câncer de mama ou a
radiação na região da axila aumenta a
probabilidade do desenvolvimento de linfedema
no braço do lado do câncer de mama.

Eu terei linfedema?
Os médicos não sabem quem desenvolverá
linfedema. É menos provável que a remoção de
poucos linfonodos, como na pesquisa do
linfonodo sentinela, cause linfedema do que com
a remoção de vários linfonodos. A pesquisa do
linfonodo sentinela é uma técnica na qual um
corante é injetado na região afetada para
identificar com precisão o(s) linfonodo(s) mais
próximo(s) do local do câncer e remover
somente esse(s) linfonodo(s). Os outros
linfonodos são deixados para continuar
exercendo sua importante função de drenagem
de líquidos.
O acréscimo de radiação também pode aumentar
o risco. Cerca de 20%, ou 1 entre 5 pessoas com
remoção de vários linfonodos, podem
desenvolver linfedema. Esse número é reduzido
para cerca de 5 a 10% nas pacientes em que a
pesquisa do linfonodo sentinela é realizada.

Quando o linfedema ocorre?
O linfedema pode ocorrer em qualquer momento
após a remoção de linfonodos. O inchaço ocorre
com maior frequência no primeiro ano após o
tratamento para o câncer de mama. No entanto,
algumas pessoas desenvolveram linfedena até 30
anos após o tratamento.

Quais são os sinais e sintomas do
linfedema?
Alguns sinais e sintomas podem incluir:


Inchaço da mão ou do braço



Dor, queimação, formigamento ou sensação
de peso na mão ou no braço



Roupas ou acessórios apertados



Menor movimento ou flexibilidade na mão
ou no pulso

Notifique imediatamente o médico se algum desses
sintomas ocorrer. É muito importante detectar e
tratar o linfedema o mais cedo possível para reduzir
sua gravidade.

É possível prevenir o
linfedema?
As evidências sugerem que a probabilidade de
desenvolver linfedema pode ser menor entre as
pacientes com câncer de mama que tomam
cuidados especiais com o braço afetado.

O que posso fazer para
reduzir o risco de desenvolver
linfedema?
A maioria dos especialistas sugere que
incorporar as etapas básicas a seguir na rotina
pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver
linfedema.

Cuidados com a pele


Manter o braço afetado limpo e seco



Aplicar hidratante diariamente para
prevenir rachaduras e irritação da pele



Prestar atenção especial aos cuidados
com as unhas e não tirar as cutículas



Proteger a pele exposta com protetor
solar e com repelente contra insetos.



Tomar cuidado com o uso de lâminas
para evitar cortes e irritações da pele



Se possível, evitar perfurações, como
injeções e coletas de sangue



Usar luvas para atividades que possam
causar lesões na pele (ex: lavar louça,
mexer com plantas, trabalhar com
ferramentas, usar produtos químicos
como detergente)



Se ocorrerem arranhões/perfurações na
pele, lavar com água e sabão, aplicar a
pomada com antibiótico recomendada
pelo médico e observar sinais e sintomas
de infecções (ex: vermelhidão)



Se tiver erupções cutâneas, coceira,
vermelhidão, dor, aumento da
temperatura da pele, febre ou sintomas
gripais, entre imediatamente em contato
com o médico para o tratamento precoce
de uma possível infecção



Evite exposição prolongada (por mais de
15 minutos) ao calor ou frio extremo
(ex: banho quente, sauna). Não
mergulhe o braço em água com
temperatura superior a 38,8 (102) graus.

Atividade/estilo de vida


Aumentar gradativamente a duração
e a intensidade de qualquer
atividade ou exercício físico



Descansar frequentemente durante a
atividade para permitir a
recuperação do membro



Monitorar o braço e a mão durante e
após a atividade para verificar se
ocorreu alguma alteração de
tamanho, forma, tecido, textura, dor,
peso e firmeza



Manter o peso ideal

Evitar a constrição do membro
 Se possível, evitar que a pressão arterial
seja medida no braço da cirurgia
 Usar roupas e acessórios folgados
 Evitar carregar bolsas pesadas ou puxar
malas com o braço da cirurgia
Artigos para compressão
Converse com o médico sobre a necessidade de
usar artigos para compressão, já que o uso dos
mesmos pode ser necessário durante viagens
aéreas.

Existem especialistas para o
tratamento do linfedema?
O Departamento de Reabilitação do Danbury
Hospital (203-730-5900) dispõe de terapeutas
ocupacionais especialmente treinados para o
tratamento e a prevenção do linfedema. É
necessário que o médico faça o
encaminhamento.

Outras fontes de informação
Os sites a seguir apresentam outras informações
sobre linfedema:


National Lymphedema Network (800-5413259) www.lymphnet.org



National Cancer Institute (800-4CANCER) www.cancer.gov



American Cancer Society (800-ACS2345) www.cancer.org

Para esclarecer dúvidas ou obter outras
informações, entre em contato com:
Joanne Ballerini RN, CBCN
Breast Care Program
Praxair Cancer Center
Telefone: 203 739 7771
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