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Tenha especial atenção: 

- deve manter o Índice de Massa Corporal/ peso 

adequado, pois o excesso de peso dificulta o 

retorno venoso, agravando o risco de inchaço no 

braço; 

- durante e após a realização de tratamentos de 

radioterapia pode haver um aumento da dificul-

dade no retorno venoso. Se identificar sinais de 

alerta (braço que fique inchado ou  vermelho e 

quente) deve procurar um profissional de saúde. 

- deve manter ou adotar um estilo de vida saudá-

vel, com a realização de exercício físico modera-

do, como caminhadas ou dança, porque há evi-

dência científica de melhorias no retorno venoso 

no braço. 

Guia de Apoio à Pessoa 

Submetida a Esvaziamento 
Ganglionar Axilar 

 

Serviço de Ginecologia 

Polo HUC—CHUC 
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Este guia de apoio tem como objetivo fornecer linhas orientado-

ras para a recuperação da pessoa submetida a esvaziamento 

ganglionar axilar. 

Nestas páginas irá encontrar informação sobre a cirurgia e sobre 

estratégias para diminuir o risco de complicações. 

 

A pessoa submetida a esvaziamento ganglionar axilar passa por 

um período de adaptação à nova condição de saúde. Embora 

esta intervenção não seja limitativa para as atividades do dia-a-

dia, recomendam-se alguns cuidados importantes para a pre-

venção de complicações. 

 

Neste âmbito, os enfermeiros são um dos profissionais que 

estão habilitados a ajudar a vivenciar este processo de mudan-

ça.  

Conte connosco! 
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Frequência da realização dos exercícios: 3 séries de 10 vezes 

3 -  Exercício com uma corda (movimento de 

serrar) 

Passe a corda sobre o encosto da cadeira, segure 

as pontas da corda em cada mão. Afaste os bra-

ços do corpo e use o movimento de serrar, desli-

zando a corda para a frente e para trás, puxando 

alternadamente com a mão direita e com a mão 

esquerda. 

4 -  Exercício com o Tronco e Membros Superiores 

Procure um apoio (cadeira, mesa, …) e inicie o exercício com o braço do lado 

operado. Incline o tórax para a frente e deixe um dos braços pendente. Inicie 

movimento de balanço: para a frente, para 

trás, direita e esquerda, e depois circulares. 

Repita para o outro braço e termine com os 

dois braços em simultâneo, afastando-se do 

apoio. Entre cada exercício volte à posição 

original. 

Aplicação prática: 

Esfregar o chão, aspirar o chão, 
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Exercícios Recomendados 

De forma a manter ou a recuperar a mobilidade do braço recomenda-se a 
realização de exercícios.  

Nos primeiros 15 dias no pós operatório: 

Nos primeiros 15 dias devem realizar-se exercícios posturais simples (costas direi-
tas, ombros alinhados), movimentar articulação do cotovelo e progressivamente 
ampliar para movimento do ombro até 90º. 

Pode apoiar o cotovelo, mantendo os 90º na articulação do ombro para pentear o 
cabelo. Para se vestir deve começar pelo braço do lado da cirurgia. Para despir 
deve começar pelo braço do lado contrário à cirurgia. 

Após os 15 dias de pós operatório: 

A partir do 15º dia aumentar a amplitude do ombro e retornar às atividades de vida 
diária.  

1 -  Exercício Trepar a Parede 

De pé, em frente a uma parede, com as palmas 

das mãos apoiadas nela,  escalar a parede com 

os dedos,  descer e repetir. Procure que os pés 

estejam bem assentes e em equilíbrio. 

Aplicação prática: 

Alcançar  uma prateleira alta 

Estender roupa no varal 

2 -  Exercício com os Dedos das Mãos - Pode recorrer a uma bola macia que 

lhe caiba na mão. Abrir e fechar a mão, apertando a bola. Dobrar e esticar 

cada dedo de uma vez. 

Aplicação prática: 

 Costurar, pintar, fazer croché 

 Teclar, tocar piano 

Os exercícios não devem ser dolorosos 

3  

A cirurgia de esvaziamento ganglionar axilar consiste na remoção cirúrgica 

do grupo de gânglios linfáticos que se encontra mais próximo do tumor 

mamário, na região axilar da cadeia linfática. 

 

A importância dos gânglios linfáticos: 

Os gânglios linfáticos ajudam o organismo na proteção contra infeções e 

outras agressões. Estas estruturas conseguem filtrar a linfa e reter agentes 

agressores, evitando que entrem na circulação. 

Os gânglios linfáticos estão integrados num sistema de vasos linfáticos que 

são fundamentais na circulação. A sua remoção vai comprometer o retorno 

venoso, aumentando o risco de inchaço (edema) do membro. 

O Linfedema define-se como a acumulação de líquido altamente proteico, 

nos espaços intersticiais, culminando no edema do membro superior afeta-

do, que se caracteriza como uma condição prolongada e crónica. 

O que é o Esvaziamento Ganglionar Axilar? 
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Como prevenir o edema (inchaço) no braço? 

 

Esforços físicos 

Evitar pegar em pesos ou realizar atividades 

que impliquem maior força (ex.: pegar num 

saco de compras, mala de viagem, ou arras-

tar um móvel) 

 

Movimentos repetitivos ou 

posicionamento incorreto 

Evitar estar por períodos longos, a realizar a 

mesma tarefa (ex.: usar o computador, pas-

sar a ferro, trabalhar numa linha de monta-

gem, ...) 

Evitar ter o braço pendente ou ao peito por 

longos períodos. 

Deve movimentar o braço em várias posi-

ções. 

 

Garrote 

Deve usar roupas largas; 

Evitar uso de adornos apertados; 

Evitar avaliar a Tensão Arterial no braço 

afetado 

 

Fontes de calor 

Evitar a exposição prolongada a fontes de 

calor (ex.: lareira, forno, ou exposição solar) 

Deve evitar expor o braço a: 
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Como prevenir a infeção no braço? 

 

Evitar queimaduras ou 

outras lesões da pele  

Não causar lesões nas cutículas quando cor-

tar as unhas; 

Evitar picadas, cortes/ arranhões, ou quei-

maduras; 

Evitar injeções (vacinas, insulina) e evitar as 

colheitas de sangue; 

Usar luvas de proteção para jardinagem e 

agricultura, quando se manipulam produtos 

corrosivos (detergentes e lixívia), ou noutras 

tarefas de risco (ex.: arranjar peixe, cozinhar 

no forno).  

 

Evitar a fragilidade da 

pele  

Aplicar creme hidratante o número de 

vezes necessário para que a pele não fique 

seca. 

 

Manter uma boa 

higiene  

Garantir uma boa higiene da pele e das 

unhas; 

Remover os adornos durante a noite; 

Usar um estojo de manicure pessoal. 


