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A FISIOTERAPIA NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM CÂNCER DE 

MAMA E MASTECTOMIZADAS  

Erika Luiza Bispo das Vitorias, Suelen Souza de Oliveira, Violanda Medrado Moreira, 

Miryan Araújo. 

 

RESUMO 

O câncer de mama é uma enfermidade com alto índice de óbito. E com o 

tratamento do câncer de mama muitas pessoas podem desenvolver complicações na 

capacidade do dia a dia destes indivíduos, devido o tratamento pós cirúrgico e 

interferindo em suas AVDs. A fisioterapia oncofuncional realiza um papel de enorme 

importância tanto de forma preventiva quanto minimizando e tratando os danos 

causados pelo CA de mama, tendo a presença em todas as fases do câncer, desde o 

diagnóstico até os cuidados paliativos. Objetivo: Identificar as principais intervenções 

fisioterapêuticas em mulheres com câncer de mama e mastectomizadas. Método: Foi 

realizado uma revisão sistemática da literatura (RSL) na busca das principais bases 

de dados: LILACS, PEDro, PubMed e SciELO. Resultados: Foram obtidas um total de 

417 artigos, sendo 102 na base SciELO, 121 na PubMed, 192 na LILACS e 2 na 

PEDro.   Discussão: As principais condutas achadas na pesquisa foram a 

cinesioterapia e reorganização miofacial, na qual identificaram melhoras no quadro 

álgico dos pacientes com duração 20 sessões. Conclusão: Nas evidências 

encontradas, percebe-se que o uso da cinesioterapia é uma das intervenções mais 

utilizadas na Fisioterapia, trazendo diversos benefícios para mulheres com câncer de 

mama e mastectomizadas.  

DESCRITORES: câncer, fisioterapia e mastectomia. 

 

ABSTRACT 

Breast cancer is a disease with a high death rate.  And with the treatment of 

breast cancer, many people can develop complications in the functionality of these 

individuals, due to post-surgical treatment and interfering with their ADLs.  

Oncofunctional physiotherapy plays an extremely important role both in a preventive 

way and in minimizing and treating the damage caused by breast CA, having a 

presence in all stages of cancer, from diagnosis to palliative care.  Objective: To 
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identify the main physical therapy interventions in women with breast cancer and 

mastectomies.  Method: A systematic literature review (RSL) was carried out in the 

search of the main databases: LILACS, PEDro, PubMed and SciELO.  Results: A total 

of 417 articles were obtained, 102 from SciELO, 121 from PubMed, 192 from LILACS 

and 2 from PEDro.  Discussion: The main conducts found in the research were 

kinesiotherapy and myofacial reorganization, in which they identified improvements in 

the pain condition of patients lasting 20th sessions.  Conclusion: In the evidence 

found, it is clear that the use of kinesiotherapy is one of the most used interventions in 

Physiotherapy, bringing several benefits to women with breast cancer and 

mastectomies. 

KEYWORDS: cancer, physiotherapy and mastectomy. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer é a junção de mais 

de cem doenças, que tem em comum características como o crescimento 

desordenado de células doentes (neoplásicas), que formam tumores, e pode invadir 

órgãos e tecidos adjacentes.1 

Um dos tipos de câncer mais comum, mundialmente falando, é o de mama, 

possui maior incidência em mulheres, elas correspondem a 25,2% dos novos casos. 

Já nos homens essa doença é bem mais rara, e tem cerca de 1 caso, a cada cem 

casos femininos. A etiologia do tumor tem causas diversas, como fatores hereditários, 

hábitos de vida, fatores ambientais, e o envelhecimento, estimasse que 5% a 10% dos 

casos, tem relação com a mutação genética. 1,2,3 

As neoplasias são um problema de grande relevância para a saúde pública, 

dado a sua alta taxa de morbidade, e morbimortalidade.4 O INCA avalia que pode 

surgir cerca de 625 mil novos casos de câncer, entre 2020 a 2022, nos quais os 

tumores de mama e próstata serão os mais prevalentes.5  

A vivência do câncer é muito difícil, pois além do paciente conviver com o peso 

da mudança que o diagnóstico traz para sua vida, ele precisa lidar com as dificuldades 

que vem junto ao tratamento.5 A Organização Mundial da Saúde alerta para a 

detecção precoce, uma vez que o tratamento se mostra mais eficaz na fase inicial, 

trazendo uma taxa mais alta de sobrevida para esses pacientes.6,7 



 

6 
 

Cirurgias de CA de mama, juntamente com as terapias que se sucederão, 

expõem o paciente a riscos como; perda da sensibilidade na região mamaria, dor, 

alterações psicológicas, diminuição da amplitude do membro acometido pela cirurgia, 

fraqueza muscular, linfedema, infecção, necrose, seroma, aderências cicatriciais e até 

lesões nervosas.8,9,10 

A abordagem que acontece no tratamento de pessoas com diagnóstico de 

câncer, se dá de forma interdisciplinar, visando não só a cura, mas também a sua 

reabilitação completa, de forma biopsicossocial. No dia 20 de maio de 2009 a 

Resolução nº 364, reconheceu a Fisioterapia Onco-Funcinal como uma especialidade 

própria e exclusiva do profissional fisioterapeuta.11 Sendo assim a fisioterapia 

oncológica tem por objetivo manter, preservar, e reestabelecer a completude cinético-

funcional, e também na prevenção dos danos causados pelo tratamento do câncer.12 

A fisioterapia está inclusa no Pré, e no Pós-operatório de CA de mama, 

prevenindo complicações em todas as fases do câncer, do diagnóstico ao tratamento, 

e em casos em que a ocorrências de reincidência da doença, pode também ofertar 

cuidados paliativos, quando o paciente entra em estágio terminal da doença.8,13 

O objetivo desta revisão sistemática da literatura (RSL) consiste em apontar a 

importância da atuação da Fisioterapia na área oncológica em pacientes 

mastectomizadas ou que realizaram a cirurgia conservadora de mama.   

  
MÉTODO 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura (RSL) baseada no Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), organizada e 

conduzida de forma independente por três pesquisadoras. Os artigos foram buscados 

nas principais bases de dados em saúde: LILACS, PEDro, PubMed e SciELO, através 

dos descritores iniciais: Câncer, fisioterapia e mastectomia.  

 

BUSCA E IDENTIFICAÇÃO DOS ARTIGOS 

Foi realizada uma busca eletrônica através da leitura e análise dos artigos, 

evidencias com amostras compostas por mulheres com idade mínima de 18 anos, 

submetidas ao tratamento cirúrgico do câncer de mama, sendo mastectomia ou 

quadrantectomia, de maneira unilateral, concluído o tratamento com quimioterapia ou 

radioterapia, e podendo apresentar dor no membro superior e/ou parede lateral do 
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tórax homolateral à cirurgia. A procura abrangeu artigos publicados até o ano de 2012, 

nos idiomas inglês e português. 

As bases de dados utilizadas foram Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem 

Online (MedLine/PubMed), Physiotherapy Evidence Database (PEDro), e Scientific 

Eletronic Library (SciELO) usando descritores em português, a princípio de acordo 

com a lista de Descritores em Ciência da Saúde (DeCS). No idioma português foram 

utilizadas as palavras-chaves “câncer”, “fisioterapia” e “mastectomia”. Nenhuma busca 

realizada com descritores em inglês. 

De acordo com o padrão de cada base de dados, foi utilizado um meio de 

pesquisa, sendo ele de maneira simples, e/ou avançada, com a utilização do operador 

AND. Na base LILACS foi realizada a busca no campo de “pesquisa avançada”. Na 

base PubMed e SciElo foi realizada a busca pelo campo de “pesquisa avançada”, 

enquanto na PEDro a busca realizada foi no campo de “pesquisa simples”. As 

pesquisas foram realizadas durante o período de julho/2022 e setembro/2022. Todas 

as buscas foram na língua portuguesa, e não foi efetuada busca manual. 

 

SELEÇÃO DAS EVIDÊNCIAS 

Para atingir o objetivo proposto, foi elaborada uma pergunta com base na 

estratégia (Patient intervention Comparison Outcome) PICO: Qual a contribuição da 

fisioterapia para reabilitação de pacientes pós mastectomia e quadrantectomia? 

Os artigos encontrados na busca eletrônica foram analisados pelo título e 

resumo. Esta análise foi conduzida por três pesquisadores, com o objetivo de 

identificar possíveis duplicidades entre as bases de dados, visando as estratégias de 

busca. 

 

  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Através da leitura e análise dos artigos foi estruturado um quadro (Quadro 1), 

e as evidências selecionadas são constituídas com a amostra composta por humanos, 

sendo do sexo feminino com idade mínima de 18 anos, submetidas ao tratamento 

cirúrgico de câncer de mama, de maneira unilateral. Terem finalizado o tratamento 

com radioterapia ou quimioterapia, e podendo apresentar dor no membro superior 
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(MS) e/ou parede lateral do tórax homolateral à cirurgia. As amostras deveriam 

analisar alguma intervenção fisioterapêutica, não tendo uma intervenção específica, 

sendo as evidências publicadas nos idiomas inglês e português. Foram eliminados 

artigos encontrados que não estavam em consonância com esses critérios. Foram 

excluídos estudos de revisão bibliográfica, revisão sistemática e semelhante, artigos 

que não estavam disponíveis na íntegra de maneira gratuita e estudos que não 

abordavam a fisioterapia como intervenção 

 

Quadro 1 – Evidências selecionadas com descrição sobre reabilitação em pacientes com câncer de 
mama e mastectomizadas.   

Estudo Amostra Intervenção Desfecho 

Rett et al., (2012) (16) 39 mulheres submetidas 
ao tratamento cirúrgico 
do câncer de mama. 

Fisioterapia envolveu 
alongamento, 
exercícios ativo-livres e 
ativo-assistidos de MS 

A cinesioterapia aumentou 
significativamente a 
amplitude de movimento do 
membro superior e reduziu 
significativamente a dor no 
MS homolateral à cirurgia 
para tratamento do CM ao 
longo do tratamento, 
especialmente no início da 
intervenção. 

Nascimento et al., (2012) 
(17) 

707 prontuários de 
mulheres operadas por 
câncer de mama no 
Hospital da Mulher 
Professor Doutor José 
Aristodemo Pinotti da 
Universidade Estadual 
de Campinas, entre 
janeiro de 2006 e 
dezembro de 2007, 
atendidas pelo Setor de 
Fisioterapia. 

Alongamento, 
exercício ativo e 
relaxamento. 

Ao final do Programa a 
maioria das mulheres 
recebeu alta, 
demonstrando que esta 
estratégia de reabilitação 
do hospital favoreceu a 
recuperação fisicofuncional 
para a maioria das 
mulheres. 

Silva et al., (2013) (19) Mulheres submetidas à 
mastectomia  
ou quadrantectomia 
associada à LA. 

Mobilização passiva da 
articulação 
glenoumeral e 
escapulotorácica; 
mobilização cicatricial; 
alongamento da 
musculatura cervical e 
MMSS; exercícios 
ativos-livres em todos 
os planos de 
movimento, e 
exercícios resistidos. 

Dez sessões de fisioterapia 
melhoram a ROM e o 
desempenho funcional da 
UL homolateral para a 
cirurgia; no entanto, não foi 
encontrada correlação 
entre essas variáveis. Um 
acompanhamento em 
longo prazo pode 
corroborar uma melhora 
adicional. 

Domingos et al., (2021) (20) 41 mulheres após 
mastectomia ou 
quadrantectomia para 
tratamento do câncer de 
mama. 

Mobilização passiva 
glenoumeral e 
escapulotorácica, 
mobilização cicatricial 
e alongamento passivo 
da musculatura 
cervical e MMSS, 

O acompanhamento 
fisioterapêutico com 
cinesioterapia contribuiu 
para melhorar diversos 
aspectos da qualidade de 
vida de mulheres no pós-
operatório de câncer de 
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exercícios ativos-livres 
e exercício resistidos 
com carga 

mama. Contudo, maior 
tempo de seguimento e 
utilização de outros 
instrumentos de avaliação 
poderão mostrar ganhos 
adicionais. 

Cunha et al., (2022) (6) Mulheres com idade 
superior a 18 anos, ter 
sido submetido a cirurgia 
de câncer de mama, ter 
concluído quimioterapia 
e/ou radioterapia, 
apresentar dor no 
quadrante superior 
afetado da cirurgia por 
pelo menos três meses, 
com pontuação mínima 
de quatro cm na escala 
analógica visual (VAS) 
na última semana, 
apresentar pontuação de 
pelo menos 30 no 
questionário DASH 
(Deficiências do braço, 
ombro e mão). 

Dois grupos: grupo de 
intervenção 
(reorganização 
miofascial + 
cinesioterapia) e grupo 
falso (massagem 
tradicional + 
cinesioterapia). Seis 
sessões de tratamento 
(uma vez por semana) 
e três vezes serão 
aplicadas. 

Espera-se que a RM 
associada à cinesioterapia 
melhore a dor crônica e a 
funcionalidade dos 
membros superiores de 
sobreviventes de câncer de 
mama. 

Rett et al., (2022) (14) Mulheres encaminhadas 
para a fisioterapia, terem 
passado por 
mastectomia ou 
quadrantectomia 
unilaterais associadas à 
linfadenectomia axilar; e 
apresentar queixa de dor 
no ombro, na região 
ântero-medial do braço 
e/ou na parede lateral do 
tórax no MS homolateral 
à cirurgia. 

Mobilização passiva 
glenoumeral e 
escapulotorácica, 
mobilização cicatricial, 
alongamento passivo 
da musculatura 
cervical e MMSS, 
exercícios pendulares, 
exercícios ativos-livres 
de ombro. 

A fisioterapia contribuiu 
para a melhora da ADM e 
para a redução da 
intensidade de dor do MS 
homolateral à cirurgia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vitorias EL, Oliveira SS, Moreira VM; 2022. 
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RESULTADOS 

Conforme as estratégias estabelecidas foram obtidas um total de 417 artigos, 

sendo 102 arquivos na base SciELO, 121 arquivos na base PubMed 192 arquivos na 

base LILACS e 2 na base PEDro. Conforme a investigação averiguou-se a existência 

de duplicidade entre os achados, sendo encontradas 14 duplicidades. Ao final 403 

artigos foram considerados para elegibilidade, porém 396 artigos não atenderam os 

critérios e foram excluídos. Sendo 116 artigos que tinham o texto completo, mas foram 

excluídos com justificativa, outros 92 excluídos devido a ser artigos de revisão e outros 

estudos, 48 artigos não estavam disponíveis na integra gratuitamente e 140 artigos 

não atendiam os critérios de inclusão/exclusão, podendo ser apresentado no 

fluxograma (figura 1).  

Após a análise do processo de elegibilidade 7 artigos foram inclusos para 

sumarização dos dados e qualidade metodológica. Sendo assim, as evidências 

extraídas contêm artigos nos idiomas português e inglês entre os anos de 2012 a 

2022. Na avaliação metodológica, foi utilizado dois instrumentos distintos sendo eles: 

PEDro (22) (Physiotherapy Evidence Database) na qual avalia ensaio clínico aleatório 

e STROBE (23) (Strengthening the Reporting of Observational Studies in 

Epidemiology) avaliando estudos observacionais. A sumarização dos dados e a 

avaliação metodológica foram de fato critérios de avaliação independente, sendo 

executado pelas três autoras.  

Estes artigos apresentam amostras homogêneas em relação a intervenções da 

fisioterapia com pacientes de câncer e mastectomizadas, que até a presente data da 

revisão, não foi encontrado outro tipo de intervenção fisioterapêutica. Entretanto, os 

parâmetros da Fisioterapia nos pacientes afetados mostraram que seus recursos 

foram capazes de alterar positivamente as queixas causadas pelo câncer e pela 

mastectomia, constatando-se variabilidade (Tabelas 1 e 2). Estes artigos apresentam 

também, amostras em mulheres com aumento de dores e diminuição na amplitude de 

movimento (ADM) pós cirúrgicos e recém mastectomizadas, para os achados para 

tais alterações, foram utilizadas goniometria e escala analógica funcional (EVA).   
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Tabela 1. Avaliação do rigormetodológico pela escala de PEDro: reabilitação em pacientes com 
câncer de mama e mastectomizadas.   

Itens da escala de PEDro Pontuação

Artigos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total

Rett et al., (2017) 
(18)

* 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 03/10

Rett et al., (2022) 
(14)

* 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 05/10

Silva et al., (2013) 
(19)

* 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 05/10

Domingos et al., (2021) 
(20)

* 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 02/10
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Figura 1. Fluxograma da seleção de evidências baseado nas diretrizes do PRISMA. 

0 – Não apresenta o critério preconizado; 1 – Apresenta o critério preconizado; *Critério não 
pontuado segundo as recomendações da escala PEDro. 
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DISCUSSÃO 
 

 

DISCUSSÃO   

De acordo com os artigos achados nesta revisão, confirmam que a atuação da 

Fisioterapia por meio da cinesioterapia, eletroterapia, reorganização miofascial e entre 

outras, podem melhorar vários aspectos nas quais pacientes vítimas para tais 

comorbidades, sendo que a maioria dos acometidos pelo câncer de mama e pacientes 

mastectomizadas, apresentou idade entre 18 a 57 no sexo feminino. As evidências 

avaliadas foram casos de mulheres após a cirurgia, mostraram aumento da dor e 

diminuição na ADM, na qual foram utilizados a goniometria e a escala analógica visual 

(EVA) e identificadas as alterações. 

Conforme o autor Cunha et al (2022)(6) acredita-se que o uso da reorganização 

miofascial (RM) usado como terapia manual, juntamente com a cinesioterapia usado 

como mobilidades fisioterapêuticas possam trazer benefícios na qual envolve 

diminuição da dor e ganho de ADM em membros superiores em pacientes com câncer 

de mama. Rett et al (2012)(16) mostra também a importância da cinesioterapia como 

mobilidades fisioterapêuticas apresentando melhoras de ADM e diminuição da dor, na 

qual foram comparadas desde a 1ª sessão e 10ª/20ª sessões utilizando os mesmos 

recursos em pacientes recém mastectomizadas.  

Já no autor Nascimento et al (2012)(17) realiza uma comparação em mulheres 

na média dos 57 anos de idade vítimas do câncer de mama apresentando sobrepeso 

e outras comorbidades como diabetes, hipertensas, disfunção musculoesquelética no 

ombro sendo utilizadas também a cinesioterapia entre outras abordagens 

fisioterapêuticas como: terapia manual (alongamento passivo, mobilização no ombro 

entre outros) e complexo descongestivo no ombro (drenagem linfática manual, 

enfaixamento compressivo, exercícios ativos, cuidados com a pele e indicação de 

braçadeira elástica compressiva.  

Itens STROBE Total de 

Artigos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Itens

Rett et al., (2012) 
(16)

0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 12/22

Nascimento et al., (2012) 
(17)

1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 17/22

Cunha et al., (2022) 
(6)

1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 17/22

Tabela 2. Avaliação do rigor metodológico pelo STROBE: estudos observacionais de reabilitação 
em pacientes com câncer de mama e mastectomizadas.   
 

0 - Não apresenta; 1 – Apresenta o item preconizado; 0percentual refere-se o valor total 
obtido nos itens avaliados, sendo 100% correspondentes a 22 itens.  
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As técnicas da fisioterapia nesses casos mostraram-se bastante eficaz no 

quesito de melhora na qualidade de vida de cada paciente, mostrando resultados de 

melhoras no quadro álgico de uma maneira rápida e perspicaz. Nascimento et al 

(2012)(16) informa que em um mês cerca de 55% da mulheres receberam alta. Outros 

artigos como Silva et al (2013)(19), Rett et al (2017)(18) e Moura DP et al (2022)(14), 

mostram que entre 10º a 20º sessões de Fisioterapia sendo 3 sessões por semana 

com 60 minutos de atendimento, apresentaram melhora na ADM e no quadro álgico. 

Os trabalhos utilizados afirmam que a Fisioterapia Oncológica é de grande 

importância, porém existem discordâncias quanto a prescrição de exercício, o tempo, 

a intensidade e a frequência, o que torna difícil a comparação entre eles, além de faltar 

muitos estudos voltado para a eletroterapia no tratamento do pós-cirúrgico de CA de 

mama.  

 

CONCLUSÃO 

As evidências avaliadas revelam que a intervenção da Fisioterapia oncológica 

é de grande importância para a melhora da vida de pacientes que se submeteram a 

cirurgia devido ao câncer de mama, os métodos aplicados e as condutas utilizadas 

pelos fisioterapeutas. Diante da revisão realizada, pode-se concluir com o objetivo 

alcançado e que os estudos revisados, foram capazes de identificar as principais 

intervenções da fisioterapia em mulheres com CA e mastectomizadas. Diante dos 

achados, sugere-se a produção novas pesquisas em torno do tema.  
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