
 
 

 
 

  Novembro/2022 
Campus Brasília – Distrito Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA FUNCIONALIDADE DE MEMBROS 

SUPERIORES EM MULHERES MASTECTOMIZADAS 

Performance of aquatic physiotherapy in the functionality of upper limbs in 

mastectomized women 

 

Bárbara Pereira Motta 

Gabriella Mota Gomes 

 

  

  

  

                                                       

 

BRASÍLIA 

2022 



 
 

 
 

  Novembro/2022 
Campus Brasília – Distrito Federal 

 

ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA NA FUNCIONALIDADE DE MEMBROS 

SUPERIORES EM MULHERES MASTECTOMIZADAS. 

 Performance of aquatic physiotherapy in the functionality of upper limbs in 

mastectomized women 

 

  

  

                                                                                  

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao Curso de 

Fisioterapia da Universidade 

Paulista como requisito parcial da 

disciplina Projeto Técnico Científico 

Interdisciplinar–PTCI 2. 

Orientadora: Andréia Cristina 

Ribeiro Izidro. 

  

  

 

 

 

 

 

 

BRASÍLIA 

2022 



 
 

 
 

  Novembro/2022 
Campus Brasília – Distrito Federal 

 

RESUMO 

Introdução: O câncer de mama é uma patologia preeminente na vida de várias 

mulheres, de acordo com Instituto Nacional de Câncer (INCA), sendo a doença que 

ocupa a primeira colocação na taxa de mortalidade por câncer no Brasil. A 

Fisioterapia Aquática apresenta uma atuação significante para o tratamento da 

mastectomia, pois os impactos que a água produz no corpo são benéficos. 

Promovendo a amplitude de movimento de membros superiores, fortalecendo a 

musculatura do membro acometido, reduzindo o quadro de espasmos, reeducando 

os músculos paralisados, aumentando a circulação sanguínea e diminuindo o 

quadro álgico, além de reduzir os edemas, tensões musculares e proporcionar 

melhoria no aspecto psicossocial. Objetivo: Analisar os efeitos da fisioterapia 

aquática na funcionalidade de membros superiores de mulheres com câncer de 

mama, sobretudo mastectomizadas. Método:  A busca é uma revisão sistemática e 

foi realizada nas bases de dados SciELO, Lilacs, INCA, Google Acadêmico, BVS, 

PubMed. Foram utilizados os descritores: “fisioterapia aquática”, “mulheres 

submetidas a mastectomia”, “amplitude de movimento”, “funcionalidade”, “ombro”, 

“mastectomia”, “mama” e “mulheres”, em português e inglês sem restrição ao ano de 

publicação. Foram incluídos artigos com amostra de mulheres com câncer de mama 

com desfecho relacionado a mastectomia, e foram excluídos artigos relacionados a 

mulheres que não eram mastectomizadas, mulheres que estavam realizando outros 

tratamentos. Resultados: os 06 artigos incluídos revelam semelhança e 

variabilidade nos protocolos de fisioterapia aquática da função dos membros 

superiores, apresentou benefícios na melhora da capacidade funcional, na amplitude 

de movimento de membros superiores, aspecto físico, vivacidade e aspecto 

emocionais. Já os componentes referentes a dor e edema apresentaram melhora 

significativa e o componente estado geral de saúde apresentou um bom progresso. 

Conclusão:   A fisioterapia aquática é eficaz na reabilitação das pacientes 

mastectomizadas, pois proporciona vantagens físicas e funcionais, auxiliando na 

melhora do estado emocional das pacientes, de modo consequente na qualidade de 

vida destas. 

DESCRITORES: Fisioterapia aquática; mama; mastectomia; Funcionalidade; 

Ombro. 
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ABSTRACT  

Introduction: Breast câncer is a preeminet pathology in the lives of many women, 

acoording to the National Cancer Institute (INCA), being the disease that occupies 

the first place in the câncer mortality rate in Brazil. Aquatic physiotherapy has a 

significant role in the treatment of mastectomy, as the impacts thet water produces 

on the body are beneficial. Promoting the range os motion of the upper limbs, 

strengthening the muscles of the affected limb, reducing spasms, reeducating 

paralyzed muscles, increasingg blood circulation and decreasing pain, in addition to 

reducing edema, muscle tensions and providing improvement in appearance 

psychosocial. Objective: To analyze the effects of aquatic physical therapy on the 

functionality of upper limbs of women with breast cancer, especially those 

undergoing mastectomy. Method: The search is a systematic review and was carried 

out in the SciELO, Lilacs, INCA, Google Scholar, BVS, PubMed. The descriptors 

were used: “aquatic physiotherapy”, “women undergoing mastectomy”, “beneficial 

effects of aquatic physiotherapy”, “range of motion”, “functionality”, “shoulder”, 

“mastectomy”, “mama” and “women'', in portuguese and english without restriction to 

the year of publication. Articles with câncer sample from women with samples but 

related to mastectomy were include, and articules related to women who were not 

undergoing other treatments were removed. Results: The 06 articles included reveal 

similarity and variability in the aquatic physical therapy protocols of the function of the 

upper limbs, presented benefits in the improvement of functional capacity, in the 

range of motion of the upper limbs, physical aspect, liveliness and emotional aspect. 

The components referring to pain and edema showed significant improvement and 

the general health component showed good progress. Conclusion: Aquatic 

physiotherapy is effective in the rehabilitation of mastectomized patients, as it 

provides physical and functional advantages, helping to improve the emotional stafe 

of patients, consequently improving their quality of life. 

Descriptors: Aquatic physiotherapy; mama; mastectomy; Functionality; Shoulder.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Câncer é a multiplicação desordenada das células anormais no organismo, 

que tem destreza de invadir outros órgãos1. A maioria dos cânceres de mama são 

tumores que começam nas células epiteliais que revestem os órgãos e tecidos do 

corpo, quando se formam na mama geralmente são de um tipo específico chamado 

adenocarcinoma, o qual começa nas células dos ductos mamários ou nas glândulas 

produtoras de leite (lóbulos)2.  

O câncer de mama é o tumor maligno de maior incidência nas mulheres em 

todo o mundo, com cerca de 28% de novos casos a cada ano, de acordo com o 

Ministério da Saúde. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), em seu último 

levantamento, estimou-se aproximadamente 2,3 milhões de casos novos em 2020, o 

que representa 24,5% dos casos novos de câncer em mulheres, com 684.996 óbitos 

estimados para esse ano (15,5% dos óbitos por câncer em mulheres) (IARC, 2020)3. 

Alguns dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama são: 

ausência da realização do autoexame de mama, fatores genéticos, idade superior a 

35 anos, fatores endócrinos, ambientais, comportamentais, história reprodutiva e 

hereditariedade3. 

A cirurgia ainda é o principal método para o tratamento nos casos de 

neoplasias malignas de mama. A mastectomia é indicada para mulheres que já 

realizaram ou possuem algum impedimento para realizarem a radioterapia. Nesse 

procedimento cirúrgico é retirada toda a glândula mamária com a finalidade de 

melhorar a perspectiva de vida nas mulheres. Ela pode ser efetiva nos casos em que 

a mulher não pode ser tratada com a cirurgia conservadora, quando a preferência da 

mulher por motivos pessoais e em casos que possa ocorrer uma reincidência de 

câncer de mama4. 

O pós-operatório de mastectomia acarreta uma série de danos para as 

mulheres, como o comprometimento da funcionalidade do ombro no lado em que foi 

acometido, a diminuição de força muscular, a perda da amplitude de movimento das 

articulações que envolvem a cintura escapular, dor, tensão muscular e um aumento 

no peso do membro acometido, podendo causar uma assimetria postural, 

acarretando deformidades posturais de tronco5. 
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Como opção de tratamento às pacientes com câncer de mama, destaca-se a 

fisioterapia aquática como uma forma de reabilitação no pós-operatório. 

Desenvolvida na Santa Casa do Rio de Janeiro, em 1922, inicialmente pelo método 

de Artur Silva, a fisioterapia aquática tem como finalidade utilizar os efeitos físicos, 

fisiológicos e cinesiológicos advindos da imersão do corpo em piscina aquecida, 

como recurso auxiliar na reabilitação ou na prevenção das alterações funcionais 

promovidas pelo câncer de mama6. Ela possui ferramentas importantes para 

avaliação da funcionalidade do paciente, dentre elas alguns são os testes especiais, 

escalas funcionais, testes funcionais, goniometria, avaliação de força, anamnese, 

palpação e etc7.  

Percebemos ao longo do curso que é um tema muito importante para a 

sociedade, principalmente para as mulheres. Observa-se que as mulheres não 

sabem sobre a importância de realizar os exames preventivos e os autoexames afim 

de prevenir e evitar a progressão do câncer de mama. Sabemos que é um tema 

muito delicado a ser tratado, pois reflete muito na vida da mulher, no psicológico, na 

funcionalidade e nas suas atividades de vida diária, estando mais propensas a 

depressão e baixa autoestima.  

A fisioterapia aquática está se tornando cada vez mais indicada e utilizada no 

programa multidisciplinar para a reabilitação dos pacientes. Além de apresentar 

benefícios no âmbito psicossocial, ela também é benéfica na reabilitação de 

mulheres mastectomizadas, promovendo aumento na amplitude de movimento e 

analgesia, e reduzindo tensões musculares e edemas, estimulando o relaxamento 

muscular e a adição na força e resistência muscular, prevenindo deformidade, 

contraturas e espasmos musculares e também nos aspectos sociais e na saúde 

mental de cada mulher8. 

Tendo em vista as evidências de benefícios da fisioterapia aquática no 

câncer. O presente estudo tem como objetivo reunir informações detalhadas sobre a 

aplicação da fisioterapia aquática como tratamento no pós-operatório de câncer de 

mama em mulheres, checando a funcionalidade que o método apresenta no membro 

acometido das mulheres mastectomizadas.  
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2. MÉTODO 

 

A seleção dos artigos foi feita a partir da busca eletrônica nas bases de dados 

SciELO, Lilacs, INCA, Google Acadêmico, BVS, PubMed. Utilizando os descritores 

fisioterapia aquática; mama; mastectomia; efeitos benéficos da fisioterapia aquática, 

funcionalidade; ombro; mulheres. 

 

    2.1. Busca e identificação dos artigos 
 

A busca eletrônica foi realizada de forma independente, havendo um terceiro 

avaliador à disposição em caso de divergências entre os resultados. Essa etapa 

abrangeu a biblioteca da, e bases de dados como SciELO, Lilacs, INCA, Google 

Acadêmico, BVS, PubMed. Sendo propostos descritores em Inglês e Português.  

 Foram utilizados os descritores na língua portuguesa as expressões 

‘’mulheres, mastectomia’’, ‘’fisioterapia aquática'', ‘’tratamento de mulheres com 

mastectomia’’, na língua inglesa foram utilizadas as expressões ‘’ women; 

mastectomy’’, ‘’aquatic physiotherapy’’, ‘’treatment of women with mastectomy’’.  

A busca de dados foi feita a partir da combinação dos operadores OR e AND, 

de acordo com as características de cada base de dados. Na área de pesquisa da 

PubMed a pesquisa foi realizada no campo ‘’avançado’’. Na base de dados LILACS 

a pesquisa foi realizada no campo de ‘’pesquisa avançada’’. Enquanto na base 

SciELO a busca foi realizada no campo de ‘’busca simples’’. Na base da BVS a 

pesquisa foi feita no campo de ‘’busca simples’’. Foi realizada a busca eletrônica no 

período de agosto a outubro de 2022. Além dessas bases de dados utilizadas, foi 

feita uma busca manual de dados na plataforma INCA.  

 

2.2 Seleção de evidências  
 

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

estratégia Pico (Patient Intervetion Comparison Outcome): Quais são os efeitos da 

fisioterapia aquática em mulheres mastectomizadas?  

Os artigos encontrados na busca eletrônica foram previamente analisados 

pelo título e resumo. Os artigos encontrados nas buscas eletrônica foram 
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confrontados, com o objetivo de identificar possíveis duplicidades intra e entre as 

bases de dados, como entre as estratégias de busca. 

 

2.3 Critérios de inclusão e exclusão 
 

 As tabelas de pesquisa foram criadas previamente à coleta de dados, 

estruturado em um quadro revisando as peças já coletadas. No quadro 1, estão 

apresentados as evidencias com amostra composta por mulheres com câncer de 

mama, publicadas nos idiomas português e inglês, cujas variáveis de intervenções 

correspondem a fisioterapia aquática e as variáveis de desfecho clinico fossem 

atribuídas a função articular do ombro como edema, algia, amplitude de movimento 

de membros superiores reduzida. Contudo, os artigos encontrados que não estavam 

em consonância com esses critérios foram eliminados. Dentre estes foram excluídos 

estudos de revisão bibliográfica, revisão sistemática e semelhantes, além de artigos 

não indexados ou disponíveis na integra em bases e plataformas de dados 

pesquisados. Também foram excluídos estudos com amostra com pessoas do sexo 

masculino, que não houve intervenção não invasiva, ou intervenções apenas em 

solo. 

 

2.4 Sumarização dos dados 
 

Os dados obtidos consideraram a remoção dos elementos a seguir: Título das 

evidências, características da amostra, tipos de avaliação dos efeitos da fisioterapia 

aquática na função articular do ombro, e por fim, os desfechos relevantes à 

intervenção terapêutica da fisioterapia aquática na função articular do ombro da 

amostra de mulheres mastectomizadas avaliada. 

 

 2.5 Avaliação da qualidade metodológica 
 

Visto que a metodologia dos artigos incluídos no estudo, a avaliação dos 

artigos utilizados foi realizada pela avaliação STROBE.  Do mesmo modo a 

sumarização dos dados e avaliação também seguiu os critérios de avaliação 
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independente, sendo realizada pelas alunas do estudo e pela orientadora que é 

mestre no tema.  

Em decorrência da trajetória metodológica dos artigos incluídos, o rigor 

metodológico foi realizado por duas avaliações distintas. Foi utilizado um 

questionário de avaliação de qualidade de vida. Enquanto em artigos de estudos 

observacionais foi aplicado o Strengthening 

the Reporting of Observational Studies in Epidemiology. 

O quadro abaixo apresenta seis artigos, com evidencias comparativas no 

tratamento de fisioterapia aquática em mulheres mastectomizadas com idade 

superior a 31 anos, estão apresentados com dados de amostra, variáveis avaliativas 

e também seus respectivos resultados. 

 

Quadro 1. Evidências selecionadas com descrição das avaliações e efeitos da fisioterapia aquática 

em mulheres mastectomizadas. 

Estudo Amostra Variáveis avaliadas Resultados 

Elsner, et al., 

(2009) 8 

 

3 mulheres, com 40 a 60 

anos de idade. 

Realizaram mastectomia 

total unilateral e 

quadrantectomia. 

Capacidade Funcional (10 

itens); Aspecto Físico (04 

itens; Dor (02 itens); Estado 

Geral de Saúde (05 itens); 

Vitalidade (04 itens); 

Aspecto Social (02 itens); 

Aspecto Emocional (03 

itens) e Saúde Mental (05 

itens). 

- Questionário de qualidade 

de vida SF-36 

Obtiveram melhora após as 

sessões de hidroterapia: 

capacidade funcional, 

aspecto físico, vitalidade e 

aspecto emocional. A 

capacidade funcional avalia a 

presença e a extensão de 

limitações relacionadas à 

capacidade física.  

Gimenes, et 

al (2013) 10 

 

15 mulheres realizaram 

mastectomia unilateral ou 

bilateral, parcial ou total. 

Foram avaliadas por uma 

ficha composta por 

anamnese e avaliação 

postural feita por uma 

câmera fotográfica digital. 

O estudo mostra maior 

efetividade nas alterações 

ântero-posterior no grupo 

água e melhora na postura 

látero-lateral no grupo solo. 
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As fotos foram analisadas 

através do Software de 

Avaliação Postural, um 

programa de computador 

com banco de dados e de 

fundamentação científica 

Bellé. et al 

(2014) 7 

7 mulheres com idade de 

31 a 62 anos. 

Com pós-operatório 

variou de 6 a 14 meses. 

 

Avaliado a amplitude de 

movimento ativo e passivo 

da articulação do ombro 

para os movimentos de 

flexão, extensão, abdução, 

adução, rotação interna, 

rotação externa, abdução 

horizontal 

Houve significância 

estatística em todas as 

amplitudes de movimento 

ativas do ombro contralateral 

ao local da mastectomia, com 

exceção do movimento de 

rotação externa.  

Santos, 

(2017) 11 

10 mulheres 

Idade média de 63,5 

anos. 

Tipos:  

 - Mastectomia radical 

com esvaziamento axilar: 

6 mulheres 

- Mastectomia de 

quadrandectomia: 4 

mulheres  

Avaliado a quantificação da 

amplitude de movimento do 

ombro homólogo a 

mastectomia a biofotometria 

Computadorizada e o 

questionário de qualidade 

de vida SF-36 

De acordo com os resultados, 

foram encontradas diferenças 

significantes nos movimentos 

de flexão, extensão e 

abdução de ombro 

homolateral à mastectomia 

quando comparadas com a 

avaliação inicial antes de 

iniciar a Fisioterapia. Para a 

análise do questionário de 

vida SF-36 tivemos uma 

melhora significante na 

qualidade de vida das 

pacientes. 
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Souza et al., 

(2018) 12 

 

1 mulher 

Idade: 75 anos  

Câncer de mama à 

esquerda e nódulos em 

axila, foi 

mastectomizadas em 

janeiro de 2012. 

 

 

Devolver síndrome da 

escápula alada, redução de 

ADM e do membro superior 

esquerdo, redução de força 

e linfedema 

 

 

Apresentou melhora na 

qualidade vida, tanto 

emocional, física. 

 

 

 

Schlemmer et 

al. (2019) 13 

 

5 mulheres; 

Idade: 45 e 59 anos  

Realizaram mastectomia 

radical ou radical 

modificada 

 

Avaliado a amplitude de 

movimento do ombro, com; 

- Questionário de 

funcionalidade DASH 

- Questionário de qualidade 

de vida especifica geral 

 

 

Apresentaram melhora na 

amplitude de movimento, 

diminuindo relativamente o 

edema, melhorando assim a 

funcionalidade e a qualidade 

de vida das pacientes 

 

 
Fonte: MOTA B.P. e GOMES G. M., 2022. 
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3. RESULTADOS 

 

Após a análise de dados, foi possível verificar que a busca, seleção, 

elegibilidade e inclusão das evidências científicas relacionadas à atuação da 

fisioterapia na função do membro superior de mulheres mastectomizadas pode ser 

percebida no quadro 1. 

Conforme o planejamento estabelecido, foram encontrados nas bases de   

arquivos, no SciELO, no Lilacs, INCA, Google Acadêmico, BVS, PubMed, 

totalizando   41 achados. Posteriormente, foi investigada a existência de duplicidade 

entre os achados, sendo encontradas duplicidades entre as bases. Ao final 18 

artigos foram considerados supostamente relacionados à pergunta da pesquisa, no 

entanto 16 não foram selecionados em razão dos critérios de elegibilidade.  A razão 

para essa exclusão foi o fato de que, apesar da estratégia de busca utilizada tentar 

selecionar documentos elegíveis, muitas evidências não correspondem aos critérios 

de inclusão. Por exemplo, artigos com ensaios realizados apenas em solo foram 

eliminados em decorrência dessa revisão sistemática, incluindo pesquisas restritas à 

amostra composta por humanas. Enquanto das 28 evidências incluídas para 

avaliação na íntegra, 16 foram excluídas em razão da incompatibilidade com os 

critérios de elegibilidade citados no quadro 1. De forma detalhada, as razoes de 

exclusão correspondem a estudos conduzidos com pessoas do sexo masculino, não 

realizados medidas invasivas, terapias apenas em solo. Concluído o processo de 

elegibilidade, 6 artigos foram incluídos para a sumarização dos dados e avaliação 

da qualidade metodológica.  Nesse sentido, as evidências extraídas contêm artigos 

no idioma português e inglês, publicados entre os anos de 2009 e 2019. Estes 

artigos apresentam uma amostra em relação ao nível psicossocial, alteração na 

ADM, alteração de força, gênero e classificação da mastectomia. Em relação aos 

protocolos de avaliação e intervenção fisioterapêutica por meio de questionários e 

avaliações também foi constatada variabilidade. 
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4. FLUXOGRAMA 

 

A pesquisa bibliográfica identificou 41 artigos. Após a leitura dos títulos e 

resumos dos artigos, foram selecionados 18 artigos para a leitura do texto na 

íntegra. Posteriormente, a partir dos critérios de inclusão e exclusão, 16 artigos 

foram selecionados para serem analisados nesta revisão. A partir da leitura, apenas 

6 artigos foram selecionados para os estudos. 

 

Figura 1 – Fluxograma dos critérios de busca e seleção dos artigos baseado nas diretrizes do 

PRISMA. 

 

 
Fonte: MOTA B.P. e GOMES G. M., 2022. 
 
 

Tabela 1 – Avaliação do rigor metodológico pelo STROBE: estudos observacionais de fisioterapia 

aquática para assistência a mulheres mastectomizadas. 

 
Itens STROBE 

 

Artigo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

Total de 
itens 

Elsner. et 

al., (2009) 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 15/22 

Gimenes., 

et al (2013) 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 16/22 

Bellé. et al 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 15/22 
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(2014) 

Santos., 

(2017) 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 19/22 

Schlemmer. 

et al. (2019) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 19/22 

Souza. et 

al.(2018) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 20/22 

0 - Não apresenta o item preconizado; 1 - Apresenta o item preconizado; O 
percentual refere-se ao valor total obtido nos itens avaliados, sendo 100% 
correspondentes a 22 itens. 

Fonte: MOTA B.P. e GOMES G. M., 2022. 
 

 
Tabela 2 – Avaliação do rigor metodológico da tabela pela escala PEDro: ensaio clínico de 

fisioterapia aquática na assistência em indivíduos mastectomizadas.  

 Itens de escala de PEDro  

Artigo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pontuação total 
Gimenes, R.O., et al (2011) * 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5/10 

Santos M P., (2017)  * 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2/10 

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

Fonte: MOTA B.P. e GOMES G. M., 2022. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O câncer de mama está em primeiro lugar como o mais temido entre as 

mulheres é um acometimento que a doença desencadeia em diversos fatores como 

o psicológico, a auto estima com a distorção da autoimagem, o medo ao tratamento, 

as complicações de uma possível cirurgia com a perda da mama, sendo 

representado como símbolo do corpo feminino, trazendo perda na função sexual e 

também com seu papel na sociedade9.  

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA) em relação aos artigos 

que foram incluídos, os estudos que mencionaram a idade dos pacientes 

apresentaram ciclos semelhantes às estatísticas apresentadas3. A maioria das 

pacientes com câncer de mama estão na faixa de idade da população, nesta revisão 

os indivíduos apresentam idade entre 31 e 63 anos, com predominância do sexo 

feminino e com a etiologia frequentemente relacionada a fatores genéticos3.  

Como parte da atualização estão as seguintes descoberta: os controles da 

qualidade de vida com maior comprometimento foram a limitação por aspectos 

físicos, emocionais e também a capacidade funcional 11. Os estudos validam que a 

intervenção fisioterapêutica, por meio da fisioterapia aquática pode melhorar na 

postura, na função articular dos membros superiores, diminuição do quadro álgico e 

edema, restabelecimento da força, melhora da amplitude de movimento, assimetria 

corporal e também apresentando melhora nos aspectos social, emocional e físico 7. 

As variantes encontradas nesta revisão em relação aos controles da 

qualidade de vida com maior comprometimento foram as limitações por aspectos 

físicos, limitação por aspectos emocionais e também a capacidade funcional4. Nesta 

revisão validam que a intervenção fisioterapêutica, por meio da fisioterapia aquática 

pode melhorar na postura, na função articular dos membros superiores, diminuição 

do quadro álgico e edema, restabelecimento da força, melhora da amplitude de 

movimento, assimetria corporal e apresentando melhora nos aspectos social, 

emocional e física.7,8,10,11,12,13   

As evidências avaliadas atestam que as variáveis da capacidade funcional, 

edema, dor, amplitude de movimento de membros superiores utilizadas para 
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classificação da amostra e avaliação dos protocolos de intervenção, apresentam 

resultados significativos4. Diante disso as intervenções por meio da fisioterapia 

aquática nesses pacientes são conhecidas no conjunto de competências do 

profissional de fisioterapia8. 

A aplicação de um protocolo de exercícios em um grupo de mulheres 

submetidas ao tratamento oncológico mamário resultou em melhora nos aspectos 

clínicos e funcionais, evitando declínio nos domínios da qualidade de vida11. No 

entanto, as condutas fisioterapêuticas para reabilitação foram aprimoradas no 

decorrer desses anos, mas ainda existem poucos estudos que possam ampliar mais 

o tema. 

De acordo com Elsner8, foi observado que houve melhora na capacidade 

funcional, aspecto físico, vitalidade e aspecto emocional, contudo, já os 

componentes dor, aspectos sociais e saúde mental apresentaram piora após as 

sessões de hidroterapia. Apresentou que houve redução dos espasmos musculares, 

devido ao calor da água, reduzindo a espasticidade, facilitando a mobilidade articular 

na imersão da água.  

No protocolo de fisioterapia aquática em um grupo de mulheres 

mastectomizadas aplicado por Gimenes10 (2013) e Santos11 (2017), apresentaram 

resultados efetivos na melhora da postura, na ADM da flexão, extensão e abdução 

do ombro homolateral ao da mastectomia.  

Nos estudos de Bellé7 e Santos11, participaram 7 mulheres de 31 a 62 anos, 

com tempo de pós-operatório que variou de 6 a 14 meses, nenhuma delas tinha 

passado por tratamento na fisioterapia aquática. Foram submetidas a sessões de 

fisioterapia aquática em grupo, duas vezes na semana, por 7 semanas, que totalizou 

14 sessões, com o tempo de duração de 50 minutos. Observando nos resultados 

que houve melhora e ganho na amplitude de movimento do ombro ipsilateral ao local 

da mastectomia, na amplitude de movimento de ombro contralateral a mastectomia 

e também foi realizado as mesmas intervenções de forma passiva, apresentando 

resultados significativos e positivos.   
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Em geral, a maioria dos autores concorda com o protocolo utilizado para 

pacientes mastectomizadas, sugerindo que o ato de combinar diferentes abordagens 

aumenta ainda mais a eficácia da técnica, permitindo o tratamento mais completo do 

que quando usado sozinho. No entanto, alguns autores encontraram resultados 

divergentes, o que pode ser relacionado a variáveis entre as mulheres pesquisadas, 

como associação com outras condições, tempo entre o pós-operatório e a busca por 

fisioterapia e extensão do acometimento do membro. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A presente revisão mostra que as metodologias que foram avaliadas no 

tratamento da fisioterapia aquática nas mulheres mastectomizadas obteve a 

resultados significativos na qualidade de vida das mulheres, tanto sociais quanto 

físicas.  

Os estudos esclarecem que 90% dos casos de mulheres submetidas a 

mastectomia resultam em complicações pós-cirúrgicas5. Desse modo a fisioterapia 

aquática possui consideráveis resultados na reabilitação e nas complicações futuras. 

Acreditamos que esse tratamento é uma proposta muito interessante para 

reabilitar essas mulheres, possibilitando o retorno de suas atividades de vida diárias, 

melhorando a estrutura músculo esquelética, contribuindo para o convívio social e 

estado emocional.           

Percebemos que houve dificuldade para encontrar materiais relacionados a 

essa área, pois ainda não há uma quantidade de estudos científicos que abordem 

essa perspectiva percebendo-se a necessidade de ser mais explorado.   
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