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RESUMO 

 

O câncer de mama é uma doença complexa, com progressão de forma lenta ou 

rapidamente evolutiva, é uma doença sistêmica, envolve vários órgãos. O carcinoma 

mamário é a neoplasia mais frequentes entre as mulheres e corresponde a uma das 

principais causas de morte no país. O câncer é curável quando é detectado e tratado 

no inicio, porém, na população brasileira a maioria dos diagnósticos é realizada no 

estágio mais tardio da doença, sendo necessário a induzir a tratamentos mais 

radicais. O presente trabalho ressalta a importância da reabilitação fisioterapêutica 

em mulheres no pós-operatório por câncer de mama, cujo objetivo é reconhecer o 

papel da fisioterapia em pacientes Oncológicos, e através do contexto identificar 

complicações neurológicas, alterações do edema linfático e da dinâmica respiratória. 

Foram apresentados os diversos recursos que a fisioterapia proporciona para 

restaurar a função e, com isso, promover melhor qualidade de vida para essas 

mulheres. O estudo realizado tem como base teórica o banco de dados da Scielo, 

literaturas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), livros clássicos e revistas da 

UNILUS. As técnicas que serão abordadas foram constituídas pelo programa de 

intervenção terapêutica do INCA e técnicas de atuação do Centro de Atenção a 

integrado á Saúde da mulher (CAISM). O diferencial da fisioterapia é ter uma olhar 

integral sobre o paciente e não da doença, por isso, é de suma importância à 

presença do fisioterapeuta para a vida dessas pacientes, o nosso papel é investir na 

função e promover melhor qualidade de vida.  
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ABSTRACT 

 
 
Breast cancer is a complex disease, with progression slowly or rapidly. It is a 
systemic disease which involves several organs. Breast carcinoma is the most 
frequent neoplasm among women and it is one of the leading causes of death in 
Brazil. The pathology is curable when it is detected and treated in the beginning, but 
in the brazilian population most of the diagnoses are performed at the last stage of 
the disease, it is necessary to induce more radical treatments. This study 
emphasizes the importance of physical therapy rehabilitation in post-operative 
women due to breast cancer, which objective is to recognize the role of physical 
therapy in cancer patients across to identify neurological complications, changes in 
lymphatic edema and respiratory dynamics. It was introduced several resources that 
physical therapy provides to restore function and then promote a better quality of life 
for these women, besides emphasizing the influence of the multidisciplinary team for 
the treatment. This paper is based on the Scielo database, literature from the 
National Cancer Institute (INCA), classic books and UNILUS journals. The 
techniques that will be approached were the Therapeutic Intervention Program of 
National Cancer Institute and the Center for Integrated Health Care (CAISM). 
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INTRODUÇÃO 

 

           O câncer de mama é a maior causa de óbitos na população feminina no 

Brasil, principalmente na faixa etária entre 40 e 69 anos. As taxas de incidências do 

ano de 2008 são 100.000 números de casos novos de câncer de mama em 

mulheres revelam 49.400 casos novos. (INCA, 2008) 

          O carcinoma mamário é a neoplasia mais frequentes entre as mulheres e 

corresponde a uma das principais causas de morte no país. O câncer é curável 

quando é detectado e tratado no inicio, porém, na população brasileira a maioria dos 

diagnósticos é realizada no estágio mais tardio da doença, sendo necessário a 

induzir a tratamentos mais radicais, gerando aumento de manifestações das 

morbidades (BERGMAN, et al., 2004)  

            A especialidade de fisioterapia em oncologia tem como proposito preservar, 

desenvolver, manter e restaurar a integridade cinética funcional de órgãos e 

sistemas, assim como, nas disfunções causadas no pós-operatório de câncer de 

mama. 

 A fisioterapia é de suma importância no tratamento pré e pós-operatório, em 

que o terapeuta prepara o paciente para cirurgia focalizando nos sistemas que irão 

apresentar alterações como: a parte motora, respiratória e linfática.  E o pós-

operatório visando o tratamento precoce, para evitar as comorbidades e com isso, 

prevenir as futuras complicações. O benefício da fisioterapia é acudir as 

necessidades da vida, cessar os sintomas, promover independência funcional e 

fazer com que as retorne atividades de vida diárias favorecendo o retorno da 

autoestima. 

O objetivo deste trabalho é reconhecer a importância da reabilitação 

fisioterapêutica em mulheres no pós-operatório por câncer de mama; Citar fatores 

prognósticos; identificar as possíveis complicações no período do pós-operatório e 

elaborar condutas terapêuticas específicas para cada disfunção.  

A intenção é mostrar por meio de uma revisão bibliográfica a importância da 

reabilitação fisioterapêutica em mulheres no pós-operatório por câncer de mama, 

tendo como base teórica o banco de dados da Scielo, literaturas do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), livros clássicos e revistas da UNILUS. As técnicas que 

serão abordadas foram constituídas pelo programa de intervenção terapêutica do 
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(INCA 2008) e técnicas de atuação do Centro de Atenção a integrado á Saúde da 

mulher (CAISM). 
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1 O CÂNCER DE MAMA 

 

            O câncer de mama é uma doença complexa, com progressão de forma lenta 

ou rapidamente evolutiva, é uma doença sistêmica, envolve vários órgãos. O 

carcinoma mamário consiste na formação de um tumor maligno a partir de uma 

rápida propagação de células anormais, podendo apresenta-se de vários aspectos 

clínicos e morfológicos. (INCA RELATÓRIO ANUAL 2007) 

              No início do século XX, com a incorporação do programa da saúde da 

mulher ao contexto das políticas nacionais de saúde no ano de 1984, o Ministério da 

Saúde (MS), elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), que incluía a assistência à mulher em clínica ginecológica, ou seja, 

identificava outras necessidades a partir do perfil populacional dessas mulheres 

(BRASIL, 1984). 

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), as 

mulheres constituem-se a maioria da população brasileira (51,04%), seja como 

usuária que frequenta os serviços de saúde para o seu próprio atendimento, seja 

como cuidadora, acompanhando crianças, familiares, amigos, vizinhos, entre outros. 

Contudo, as principais causas de morte desta população são as doenças 

cardiovasculares, neoplasias, doenças do aparelho respiratório, endócrinas, 

nutricionais, metabólicas e as doenças por causas externas (BRASIL, 2000). 

De acordo com o INCA (2010), através do Sistema de Informação do Câncer 

de Mama (SISMAMA), existem diferenças regionais importantes na distribuição do 

câncer de mama no país. Assim, na região sudeste, o câncer de mama é o mais 

incidente entre as mulheres, com um risco estimado de 65 novos casos por 100 mil. 

Estimam-se para 2010 – 2011 27.620 novos casos da doença. 

A história natural do câncer de mama aponta que o curso clínico da doença e 

sobre a vida, variam de paciente para paciente. Esta variação é estabelecida por 

uma serie complexa de fatores, tais como, diferença de aceleração da duplicação 

tumoral, disseminação de metátese do tumor, outros mecanismos como: condições 

imunológicas, hormonal e nutricional das mulheres (INCA 2006). 

A mama localiza-se ventralmente aos músculos peitorais maiores, serrátil 

anterior e obliquo externo. São órgãos glandulares pares suscetíveis a estímulos 

neuro-hormonais (GUYTON, 2002). 
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As fases iniciais do tecido mamário surgem por volta da sexta semana da vida 

embrionária. A telarca é o inicio do crescimento mamário e caracteriza o inicio da 

puberdade (GUYTON, 2002). 

Externamente, cada mama, na sua localidade central, mostra uma aréola e 

uma papila. Na papila mamária exteriorizam-se 15 a 20 orifícios ductais, que 

equivalem às vias de drenagem das unidades funcionantes, que são os lobos 

mamários (INCA 2001). A mama é dividida em 15 a 20 lobos mamários 

independentes, separados por tecido fibroso, de forma que cada um tem a sua via 

de drenagem, que converge para a papila, através do sistema ductal (INCA 2001). 

Segundo Abreu; Koifman (2002). Os fatores que se relaciona ao câncer de 

mama destacam-se: hereditariedade, paridade tardia, menopausa tardia, obesidade 

e menarca precoce. Observou-se a prevalência maior em mulheres de raça branca 

em comparação com a negra, sendo considerados fatores de ricos pequenos, mas 

não desprezíveis. 

O conceito de câncer envolve uma alteração no material genético de uma 

célula somática (teoria da mutação somática), que está ligado a anormalidades 

cromossômico - introduzido pela primeira vez por Theodor Boveri em 1914 (UICC, 

2006). Nomenclatura dada a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em 

comum o crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e 

órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo (INCA, 

2011). 

O termo carcinogênese é definido como um processo no qual a função 

fisiológica normal das células vivas é alterada, resultando num crescimento anormal 

e incontrolável de determinado órgão ou tecido. O processo de carcinogênese passa 

por vários estágios, podendo levar vários anos para que uma célula cancerosa 

prolifere e dê origem a um tumor visível (UICC, 2006). 

As células cancerizadas multiplicam-se de maneira desequilibrada, 

acumulam-se gerando um tumor e invadem o tecido vizinho. Adquirem capacidade 

de desviar do tumor e migrar a órgãos distantes, constituindo as metástases, com 

perda da função especializada, com comprometimento da função do órgão afetado 

(UICC, 2006). 
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1.1 Classificações e Estadiamento 

 

O conhecimento dos fatores prognósticos é de suma importância na 

determinação dos programas e condutas terapêutica. Existem fatores prognósticos 

considerados clássicos dentre eles destacam-se: tamanho do tumor, condições dos 

linfonodos axilar, tipo histológico, e grau histológico. (Ministério da Saúde, INCA, 

2004). O estadiamento do câncer de mama é baseado na classificação dos Tumores 

Malignos TNM, proposta pela União Internacional Contra o Câncer UICC. (INCA, 

2006). 

Os estágios classificados variam de I a IV graus crescentes de gravidade da 

doença. O tratamento ira depender do grau de estadiamento. Nesse caso, se o 

tumor for diagnosticado nos estágios mais evolutivo da doença, o tratamento 

terapêutico compromete-se de forma mais limitada (BERGMANN, 2000).  

 

 

Figura 1: Estágios do câncer de mama. Fonte: Fisioterapia para todos. 

 

Camargo, Marx (2002) relatam que o câncer pode ser classificado em quatro 

estágios. 

Estágio (I); quando o tumor tem até um centímetro, sem evidência de 

linfonodos próximos; 

Estágio (II); incluem tumores de ate dois centímetros, com envolvimento de 

linfonodos, ou então, tumor primário de até cinco centímetros, sem metástase. 
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Estágio (III); quando o tumor tem mais de cinco centímetros e há 

envolvimento de linfonodos do lado da axila da mama afetada. 

Estágio (IV); quando existem metástases distantes, ossos, fígado, pulmão, 

outras partes do corpo. 

De acordo com o INCA (2004), estadiar um caso de neoplasia maligna 

significa avaliar o seu grau de disseminação. Verifica-se que, apesar da sua 

peculiaridade, os tumores malignos seguem um curso biológico mais ou menos 

comum a todos eles, que começa pelo crescimento e invasão local, em seguida pela 

invasão dos órgãos vizinhos e por fim, com a disseminação regional e sistêmica. 

Esta evidência levou a (UICC) a desenvolver um sistema de estadiamento 

dos tumores que tem como base a avaliação da dimensão do tumor primário (T), a 

extensão da disseminação em linfonodos regionais (N) e a presença ou não de 

metástases à distância (M) – Sistema TNM de Classificação dos Tumores Malignos 

(INCA 2002). 

Na interpretação de cada fator são analisadas as diversas variações que, 

para o tumor primitivo, vão de T1 a T4, para o comprometimento linfático, de N0 a 

N3, e, para as metástases à distância, de M0 a M1. A combinação das diversas 

variantes de T, N e M, finalmente, determinam os estádios clínicos que variam entre 

I e IV na maioria dos casos, isto porque alguns dos tumores só são classificados 

sem três estádios. Hoje, o estadiamento clínico representa o mais importante meio 

para definição do prognóstico e da terapêutica (INCA, 2004).   

Ele também pode ser classificado em invasivo e não invasivo.  Dentre o não 

invasivo é considerados o Ca ductal in situ e Ca lobular in situ. Já os invasivos são 

classificados em: Ca ductal invasivo, Ca lobular, Ca papilífero, Ca medular, Ca 

mucino, Ca tubular, Ca adenoide, Ca inflamatórios, Ca oculto com metástase axilar, 

tufilóide maligno e Ca de mama no homem (CAMARGO; MARX, 2000). 

Com base no texto mencionado, obterá um resultado amplo e partir de então 

um diagnóstico completo, o tratamento irá depender do grau de estadiamento, e se o 

tumor for diagnosticado nos estágios mais avançado o tratamento será cirúrgico ou 

conversador.  

Entre as técnicas cirúrgicas conservadoras estão a tumorectomia e 

quadrantectomia. A tumorectomia é a remoção do tumor sem margem do tecido 
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circunjacente, sendo indicado para tumores de até um centímetro de diâmetro 

(BARROS et al., 2002). 

A quadrantectomia é a remoção de um quadrante ou segmento da glândula 

mamária onde está localizado o tumor com margens cirúrgicas de tecido normal 

circunjacente de 2 a 2,5 centímetros, incluindo aponeurose subjacente ao tumor, 

com ou sem segmento cutâneo, indicada para tumores com menos de três 

centímetros de diâmetro. (FERREIRA et al., 2005) 

Nas cirurgias radicais (Mastectomia) é a retirada completa da mama, 

eventualmente, é extraído também o musculo peitoral. Ambas as modalidades 

cirúrgicas são normalmente acompanhadas pela retirada de nódulo linfático das 

axilas (linfonodos). A mastectomia é um procedimento cirúrgico que evita a 

disseminação do tumor (ABREU e KOIFMAN, 2002). 
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2 COMPLICAÇÕES NO POS CIRÚRGICO DE MAMA  

 

A cirurgia foi à primeira modalidade de tratamento eficaz e continua sendo um 

dos pilares do tratamento do câncer. As melhores terapias da atualidade, no entanto, 

costumam envolver a cirurgia associada à quimioterapia e à radioterapia (UICC, 

2006). 

A indicação de diferentes tipos de cirurgia depende do estadiamento clínico e 

do tipo histológico, podendo ser conservadora ressecção de um segmento da mama 

(engloba a setorectomia, a tumorectomia alargada e a quadrantectomia), com 

retirada dos gânglios axilares ou linfonodo sentinela, ou não conservadora (UICC, 

2006). 

As cirurgias estão altamente associadas com a linfadenectomia axilar, ou 

melhor, resseção dos linfonodos axilares. Este procedimento é indicado para 

estadiamento cirúrgico da axila, o controle da doença na axila, avaliação do 

prognóstico e a determinação da terapêutica complementar. (CAMARGO; MARX 

2000). 

De acordo com o Documento de Consenso 2004, são modalidades de 

mastectomia: mastectomia simples ou total (retirada da mama com pele e complexo 

aréolo papilar); mastectomia com preservação de um ou dois músculos peitorais 

acompanhada de linfadenectomia axilar (radical modificada); mastectomia com 

retirada do(s) músculo(s) peitoral (is) acompanhada de linfadenectomia axilar 

(radical); mastectomia com reconstrução imediata; mastectomia poupadora de pele. 

Ressalta-se que no Brasil não é comum à discussão médico-paciente sobre 

as opções de cirurgias e preferências da mulher. Em países onde a medicina não se 

comporta como paternalista este perfil não é encontrado, pelo contrario, a paciente é 

agente decisivo para os tipos cirúrgicos e tratamento (BOOFF 1999). 

Segundo Bergman (2000) o tratamento cirúrgico tem como objetivo controlar 

a doença loco-regional, orientar a terapia sistêmica, definir o estadiamento cirúrgico, 

para assim, estabelecer os grupos de alto risco para recorrência local e metastática 

á distancia.  

A prevenção de complicações deve estar presente em todas as fases do 

câncer de mama: no diagnóstico; no tratamento (quimioterapia, radioterapia, 
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hormonioterapia e cirurgia); na recorrência da doença e nos cuidados paliativos 

(BATISTON E SANTIAGO 2005). 

 Segundo Batiston e Santiago (2005, p.30-31), é primordial um programa 

fisioterapêutico precocemente, quando as pacientes ainda não manifestam 

complicações, como limitações de movimentos, dor, linfedema e aderência 

cicatricial. Porém, a maioria é encaminhada tardiamente, o que dificulta a 

recuperação cinético-funcional.  

No pós-operatório imediato, a intervenção fisioterapêutica busca "identificar 

alterações neurológicas ocorridas durante o ato cirúrgico, presença de sintomas 

álgicos, edema linfático precoce e alterações na dinâmica respiratória" (Brasil, 2004, 

p.84).  

No decorrer do tratamento, objetiva-se a adequada recuperação funcional e, 

consequentemente, melhor qualidade de vida para a paciente. De acordo com o 

mesmo autor, tem chamado atenção a importância da avaliação da qualidade de 

vida em pacientes submetidos à mastectomia como uma estratégia de intervenção 

terapêutica. A oncologia foi, segundo Makluf, Dias e Barra (2006, p.50), a 

especialidade que se viu confrontada com as necessidades de se avaliar qualidade 

de vida. 

Avanços significativos foram observados nas últimas décadas no que se 

refere ao tratamento cirúrgico do câncer de mama, a partir da mastectomia clássica 

descrita por Halsted em 1894. As alterações das técnicas cirúrgicas foram realizadas 

com métodos que preservam o músculo grande peitoral (Patey e Dyson) ou ambos 

os peitorais (Madden), que passaram a ser conhecidas como mastectomia radical 

modificada, chegando até as cirurgias conservadoras, mais conhecidas como 

quadrantectomia e tumorectomia, sendo as técnicas radicais então substituídas por 

procedimentos menos mutilantes, que proporcionam melhores resultados estéticos e 

psicológicos (BATISTON E SANTIAGO 2005). 

Para Camargo e Marx (2000) independente da técnica radical ou 

conservadora, a dissecção axilar tem sido um tratamento cirúrgico padrão para o 

câncer de mama. Esse procedimento, quando realizado de forma isolada, mas 

principalmente em conjunto com a radioterapia pós-operatória, pode causar 

morbidade severa no membro superior homolateral à cirurgia. Problemas como 
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linfedema, dor, parestesia, diminuição da força muscular e redução da amplitude de 

movimento (ADM). 

Camargo e Marx (2000) enfatizam que avanços significativos foram 

observados na terapêutica do câncer de mama, sinalizando para a necessidade da 

abordagem interdisciplinar das pacientes, visando não somente a cura do câncer, 

mas sua completa reabilitação, nos âmbitos físico, psicológico, social e profissional. 

Bostiston e Santiago (2005) relatam que grande parte das mulheres 

apresentou limitação da ADM do ombro homolateral. Essa complicação tem sido 

descrita como bastante comum entre as submetidas à cirurgia, e parece ser 

influenciada por fatores como a extensão da abordagem cirúrgica axilar, a realização 

da radioterapia pós-operatória e infecções. 

Como já descrito, a extensão da abordagem axilar não foi avaliada, 

impossibilitando comprovar a associação com o desenvolvimento do linfedema; e, 

quanto à radioterapia, não foi observada maior prevalência de linfedema nas 

mulheres a ela submetidas, quando comparadas com mulheres que não realizaram 

essa terapêutica. Deve-se considerar que o linfedema é uma condição bastante 

complexa, sendo necessário um estudo específico para melhor compreender o 

comportamento dessa patologia. (BASTITON E SANTIAGO, 2005). 

Segundo a Sociedade Internacional de Linfologia, o linfedema é uma 

manifestação clínica de insuficiência do sistema linfático, com consequente 

desordem no transporte de linfa, podendo acometer face, tórax, pescoço, membros e 

pelve, sendo comum em pós-operatório de cirurgias e radioterapias para tratamentos 

oncológicos (DOCUMENTO DO COMITÊ DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE 

LINFOLOGIA, 1996). 

 Brennan, Depompolo e Gardem (2005) enfatizam que o aparecimento de um 

leve aumento do volume do membro nos primeiros dias após a cirurgia é inevitável, 

e pode ser minimizado com elevação do membro e cinesioterapia precoce. 

  Rezende, Rocha, e Gomes (2010) para o câncer de mama, o linfedema é a 

complicação pós-operatória de maior morbidade, e seus efeitos adversos afetam 

diretamente a qualidade de vida das pacientes. Embora sua incidência esteja 

diminuindo devido ao diagnóstico precoce e ao progresso nas estratégias 

terapêuticas. 
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O linfedema pode ser definido como acúmulo anormal de proteínas no 

interstício, edema e inflamação crônica de uma extremidade. É o resultado de uma 

sobrecarga funcional do sistema linfático, onde o volume de linfa excede o seu 

transporte pelos capilares e coletores. A permanência de proteínas no espaço 

intersticial acarreta a formação de fibrose na região, dificultando ainda mais as 

circulações linfáticas, contribuindo notavelmente para a severidade da doença 

REZENDE, ROCHA E GOMES (2010). 

Após a linfonodectomia axilar podem ter ocorrência de alterações da 

sensibilidade no membro superior, o membro exposto dispõe-se á sérios riscos de 

lesões, como queimaduras, cortes, picadas de inseto, escoriações, sem que a 

pacientes perceba ou as detecte apenas tardiamente. Essas lesões de pele podem 

favorecer processos infecciosos ou inflamatórios (SANTOS et al., 2009). 

Segundo Morrell et al. (2005) as mulheres com linfedema podem ter 

complicações significativas, incluindo desconforto, dor e dificuldade funcional da 

extremidade afetada, e sua descoberta precoce pode poupá-la de um atraso na 

realização do tratamento. 

O mesmo autor também preconiza que além do dano estético e prejuízo 

funcional do membro afetado, essas condições poder causar depressão, ansiedade, 

levando ocasionalmente a condição que ameaça a vida. 

A dor e o medo ao realizar cinesioterapia, no período pós-operatório imediato 

podem contribuir para instalações dessas complicações, e evoluem para 

deformidades permanentes quando não tratadas (BASTITON E SANTIAGO, 2005). 

Para Petry, Bernardi e Morsch (2016 pg.32-41) a dor é descrita como uma 

experiência emocional e sensorial desagradável que está associada a uma lesão 

tecidual. Ela é classificada através de vários critérios como nociceptiva (somática ou 

visceral), neuropática (nervos periféricos, raiz nervosa e sistema nervoso central), 

duração (aguda ou crônica) com causas oncológicas, traumáticas ou pós-

operatórias. Quando foram avaliadas cinco mulheres submetidas à mastectomia 

radical modificada e a quadrantectomia as mesmas relataram como queixa principal 

dor (40%) e edema (40%).  

As complicações provocadas pelo tratamento cirúrgico, qualquer que seja 

adotado, associado à dissecção axilar, podem chegar a 70 % e incluem 

hemorragias, lesões de nervos, infecções, necrose na pele, seroma, linfedema, 
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distúrbios de cicatrização e disfunções sensitivas e motoras do ombro. Todas essas 

complicações são as principais causa de estresse emocional e prejuízo funcional 

das mulheres acometidas pelo câncer de mama (MARQUES; SILVA; AMARAL, 

2011). 

Sabe-se que mesmo que a cirurgia da mama não penetre o tórax, as 

pacientes podem ter complicações pulmonares, devido, à diminuição da mobilidade, 

por isto a mobilização precoce torna-se importante para evitar ou eliminar as 

complicações respiratórias. A presença do dreno leva a uma diminuição da 

expansibilidade pulmonar, favorecendo essas complicações (MARX, CAMARGO, 

2000). 

Para Petry et al. (2016 pg.32-41) as com mulheres que foram submetidas à 

cirurgia para neoplasia da mama, mostra-se que há uma diferença na PIMáx 

(Pressão Inspiratória Máxima) e na PEMáx (Pressão Expiratória Máxima) no pré-

operatório comparado com o pós-operatório. Também apresentou diferença nas 

variáveis de VEF1 (Volume Expiratório Forçado em Primeiro Segundo) e CVF 

(Capacidade Vital Forçada) evidenciou diminuição no pós-operatório comparado 

com o pré-operatório. Após a reabilitação terapêutica obteve os mesmo valores do 

pré-operatório após trinta dias de tratamento. 

Os mesmos autores ressaltam que a redução desses valores da função 

pulmonar e da força muscular esta relacionado à hipomobilidade e uso de dreno. A 

capacidade vital só reduz quando há uma diminuição da força dos músculos 

respiratórios de pelo menos 50% do valor previsto. Embora, somente tenha sido 

avaliado a CVF, o comportamento da função pulmonar foi muito semelhante ao 

encontrado para as forças musculares respiratórias. 

Essas disfunções apresentadas impossibilitam que as mulheres regressem as 

suas atividades de vida diárias (AVD´s), através dessas manifestações temos o 

embasamento sobre a intervenção fisioterapêutica como finalidade de melhorar, 

restaurar e promover funcionalidade, através de recursos terapêuticos e condutas 

especifica para cada disfunção citadas.   

Marques; Silva e Amaral (2011) ressaltam a importância da drenagem linfática 

com propósito de melhora funcional e prevenir complicações. Porém ainda não 

existe consenso que preconiza o período da realização dos exercícios, duração e 

intensidade da intervenção terapêutica. Mas, em outras literaturas há um consenso 
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sobre a importância do tratamento fisioterapêutico que seja de forma paulatina e 

evolutiva. 
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3 ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICA NO PÓS OPERATÓRIO 

 

O tratamento fisioterapêutico pós-operatório é decisivo na prevenção das 

complicações decorrentes da dissecção axilar para tratamento do câncer de mama. 

A atuação fisioterápica deve começar o mais precocemente possível, sendo que a 

introdução da cinesioterapia nos primeiros dias após a cirurgia pode trazer inúmeras 

vantagens para a paciente, como prevenção do linfedema, de retrações 

miotendíneas, dor e diminuição funcional do ombro, além do encorajamento ao 

retorno precoce de suas atividades. (MOTRIZ RIO CLARO, 2005, p.155-160). 

De acordo com o Consenso Internacional de Linfologia (1996) o tratamento 

conservador para o linfedema consiste em duas etapas. A primeira fase consiste nos 

cuidados com a pele, Drenagem Linfática Manual (DLM), exercícios específicos e 

aplicação com enfaixamento multicamadas (GUEDES E ANDRADE, 1996). 

Para Bergman et al. (2000) a técnicas já bem aceitas e descritas na literatura 

mundial, conhecida como CPT (Complex Physical Therapy), sendo que no Brasil é 

chamada de TFC (Tratamento Físico Complexo) ou Linfoterapia. Esse tratamento 

baseia-se na combinação de várias técnicas que atuam conjuntamente, dependendo 

da fase em que se encontra o linfedema, incluindo: cuidados com a pele, drenagem 

linfática manual (DLM), contenção na forma de enfaixamento ou por luvas/ 

braçadeiras e cinesioterapia específica. O tratamento é dividido em duas fases, 

sendo que na primeira o objetivo é a redução do volume do membro, tendo a 

duração de 2 a 6 semanas, e a segunda é a fase de manutenção e controle do 

linfedema. 

A técnica TFC utilizada como paliativo, tendo como exemplo, para controlar 

um linfedema causado por bloqueio tumoral dos linfáticos. O tratamento é realizado 

em conjunto com a quimioterapia e a radioterapia (CONSENSO INTERNACIONAL 

DE LINFOLOGIA, 1996). 

O mesmo autor também sugere que a DLM pode ocasionar doença 

metastática, apesar de teoricamente apenas infiltrações carcinomatosas difusas que 

já tinham atingidos coletores linfáticos como trombos tumorais possam ser 

mobilizados por compressão mecânica (CONSENSO INTERNACIONAL DE 

LINFOLOGIA, 1996). 
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Amplitude de movimento (ADM) é o movimento completo possível de um 

segmento, sendo mantida por movimentação periódica deste membro (KISNER, 

COLBY, 1998). 

Nascimento et al. (2012) realizou um Programa de Reabilitação no serviço de 

fisioterapia do CAISM, onde foi evidenciado que a técnica de terapia manual é uns 

dos principais recursos em casos de persistência de dor e limitação de ADM. 

A terapia manual é direcionada para restaurar os movimentos de a superfície 

articular, com objetivo de tratar a dor por meio da ativação de estruturas neurais, 

além de favorecer alongamento do tecido e melhora do movimento fisiológico 

(NASCIMENTO et al., 2012). 

O segundo recurso manual mais utilizado é a massagem pericicatricial, 

associada à mobilização articular, também pode estimular a propriocepção, 

favorecendo o movimento e promovendo melhor qualidade da cicatriz e alívio na 

sensibilidade (NASCIMENTO et al., 2012). Dessensibilização, crioterapia, hidratação 

da pele, indicação de braçadeira elástica compressiva e reeducação postural 

também são condutas adotadas pelo Serviço de Fisioterapia, de acordo com a 

necessidade de cada mulher. 

O Instituto Nacional do Câncer (2008) propõe algumas condutas minimizando 

o quadro álgico, tais como; cinesioterapia ativo-assistida, alongamento global, 

relaxamento cervical, automassagem linfática, descolamento cicatricial. 

A reeducação da cintura escapular e do membro superior é uma necessidade 

básica para paciente submetida à cirurgia por câncer de mama, seja qual for à 

técnica empregada. Seu objetivo principal é restabelecer o mais rapidamente 

possível a função do membro superior, além de atuar como fator preventivo à 

formação de cicatriz hipertrófica, aderências e linfedema de membro superior 

(SASAKI; LAMARI, 1997).  

Segundo Bergman et al. (2000) as pacientes devem ser orientadas a andar 

com a coluna ereta, cabeça na linha do horizonte, e braços pendentes ao lado do 

corpo. O mesmo descrevem as diversas técnicas e condutas fisioterapêuticas 

aplicadas para melhora da postura (RPG, Pilates, antiginástica e cinesioterapia) 

podem ser empregadas, evitando-se peso do corpo sobre o braço. 

O autor ressalta também que Recursos fisioterapêuticos de eletro e 

termoterapia que produzam calor, tais como parafina, infravermelho, ultrassom, 
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ondas curtas, micro-ondas, forno de Bier, compressas quentes e turbilhão, devem 

ser evitados nas áreas de drenagem para a axila homolateral, devido ao aumento do 

risco de desenvolvimento de linfedema porque provocam vasodilatação local. Nas 

regiões distantes, desde que não haja neoplasia em atividade, os recursos podem 

ser realizados, seguindo as devidas precauções. 

Não foram encontradas na literatura revisada publicações científicas que 

trazem a aplicação de exercícios com os membros superiores em mulheres 

mastectomizadas, com o objetivo de observar se há alterações na função pulmonar 

e da força muscular respiratória (PETRY, BERNARDI E MORSCH, 2016, p.32-41). 

 Os exercícios fisioterapêuticos precoces podem ter colaborado para o retorno 

aos valores previstos de força muscular respiratória e da função pulmonar, no 

entanto não foram capazes de retornar completamente aos valores no pré-

operatório. Isto pode ter ocorrido devido ao número reduzido de sessões de 

fisioterapia, ou seja, necessita-se de um programa de fisioterapia com maior 

duração. (PETRY; BERNARDI; MORSCH, 2016, p.32-41). 

 

 

Figura 2: Oncofitness: exercícios contra o câncer de mama. Fonte: Oncofisio – Fisioterapia 

Oncológica. 

 

 Através do exercício preconiza-se que organismo passe a melhor aproveitar 

a energia e os extratos metabólicos. Isso provoca uma reação às ações dos 

carcinógenos, em função do aumento da eficácia do sistema imunológico, no que diz 



24 

 

respeito a linfócitos e células “natural-killer”, reduz a quantidade disponível para a 

absorção pelos possíveis tumores e oferecendo maior resistência às metástases 

(BACURAU; COSTA ROSA, 1997). 

Um dos sintomas presente nos diferentes estágios do câncer é a fadiga, a 

qual é caracterizada por um excessivo desconforto e desgaste físico, podendo 

comprometer também o emocional e cognitivo. Mota e Pimenta (2002) indicam que a 

fadiga acomete mais de 75% dos pacientes, em especial após o primeiro ciclo de 

quimioterapia, nos períodos de cuidados paliativos ou em estágios mais avançados.  

Entende-se como fadiga um estado de cansaço, fraqueza, exaustão ou 

desmotivação, podendo ser crônica ou aguda. Aguda quando há um desgaste 

intenso e anormal, mas com melhoria e retorno a uma condição física normal após 

um período de repouso. (MOTA; PIMENTA, 2002) 

Estudos indicam uma importante ação terapêutica nos pacientes 

hospitalizados e no pós-operatório. Os exercícios físicos são indicados para 

minimizar os desconfortos em indivíduos acamados por um longo período, prevenir 

complicações e acelerar o processo de reabilitação (PRADO, 2001). 

A prática de exercícios físicos relacionados com a reabilitação pós-cirúrgica, 

bem como a orientação destes, são intervenções importantes na assistência pós-

operatória à mulher, pois têm como finalidade prevenir ou minimizar o linfedema ou 

perda de mobilidade no ombro (CAMARGO, MARX. 2000).  

Os exercícios classificados pelos especialistas como indispensáveis 

exercícios para alongamento da região cervical, flexão e abdução do ombro e 

relaxamento da região cervical, visto que a cirurgia, além de ocasionar a diminuição 

da ADM, pode levar a alterações posturais (BRUNO et al., 2000). 

Para Petry, Bernardi e Morsch (2016, p. 32-41) existem muitos programas de 

reabilitação para mulheres no pós-operatório de mama. Alguns programas relatam a 

aplicação de contrações isométricas da musculatura do ombro e braço, nos quais a 

paciente deve levantar os braços com as mãos unidas em flexão, abdução e rotação 

do ombro até o limiar de dor; outros preconizam a realização de exercícios ativo-

livres em todos os movimentos normais do ombro; alguns empregam alongamentos 

e fortalecimentos juntamente com exercícios para a cabeça, pescoço tronco e 

membros.  
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Os mesmos autores relatam que ainda, não existe um consenso sobre qual 

deve ser a amplitude de movimento adequada para os membros superiores para a 

realização de exercícios no pós-operatório. 

Lina Faria (2010) predomina-se que no tratamento câncer de mama, podem 

obter a cura completa, sem sequelas físicas ou funcionais, por outro lado, observa-

se a necessidade de um tratamento mais agressivo que pode deixar limitações 

significativas. 

A mesma autora menciona-se baseado no que foi descrito anteriormente, faz-

se necessário o envolvimento ativo de uma equipe multidisciplinar, composto por 

médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, 

assistentes sociais e nutricionistas que estejam preparadas para diagnosticar e 

intervir precocemente ao tratamento. 

Segundo a sociedade Brasileira de Mastologia (2001) à evolução do 

tratamento de câncer de mama, tornou-se imprescindível a abordagem 

multidisciplinar dessas pacientes, considerando não só o quadro patológico, mais 

também a reabilitação, global, física, psicológica, social e profissional. Além de se 

preocupar com a manutenção e melhora da vida das pacientes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao buscar descrever a importância da reabilitação fisioterapêutica em 

mulheres no pós-operatório por câncer de mama foi possível aprofunda-se aos 

fatores que predispõe o câncer, ate então, não existe um fisiopatologia a ser 

determinada, mas há fatores desencadeia a doença, dentre eles os mais 

evidenciados destacam-se hereditariedade; menarca precoce, paridade tardia, 

menarca tardia e obesidade. 

Através da literatura foi possível enfatizar as principais complicações no pós-

operatório, a ponto que, apresentaram-se alterações do sistema respiratório, 

locomotor e linfático, porém, a mais relevante encontrou-se o linfedema, devido à 

maioria dessas mulheres mastectomizada submeter-se à disseção axilar, por este 

motivo surgem outras manifestações como; diminuição de arco de movimento, dor e 

alteração da sensibilidade do membro homolateral a doença. Mostraram-se a 

variação da dinâmica respiratória, devido à redução da força muscular respiratória 

ocasionando na diminuição da CVF da paciente.  

A fisioterapia em Oncologia abrange diversos recursos para acudir as 

necessidades das pacientes, no corpo do texto foram relados técnicas e conduta 

especifica, como; Drenagem linfática manual, enfaixamento, elevação do membro e 

cinesioterapia passiva, para redução do linfedema, mobilização e alongamento 

precoce do membro para evitar contraturas ou deformidades. Outras técnicas foram 

citadas como: reeducação postural, Pilates, exercícios aeróbico. Porém só a 

resultados quando aplicados adequadamente. Por isso, é de suma importância à 

presença do fisioterapeuta para a vida dessas pacientes, o nosso papel é investir na 

função e promover melhor qualidade de vida.  
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