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RESUMO 

 

Introdução: O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e 

no mundo, representando um risco estimado de 56,20 casos a cada 100 mil mulheres. O 

acometimento tem sido em mulheres jovens com uma curva ascendente a partir dos 35 anos e 

uma incidência maior a partir dos 50 anos. Objetivo: Delinear o perfil epidemiológico e 

clínico das pacientes acometidas por câncer de mama assistidas no Ambulatório de 

Fisioterapia do HU/UFJF-EBSERH, durante o período de 2008 a 2016. Métodos: Trata-se de 

um estudo retrospectivo, descritivo de dados secundários dos prontuários de 107 pacientes 

acometidas por câncer de mama. Resultados: A idade média das pacientes foi de 54,53 anos, 

sendo que grande parte era casada (39,3%), atuava em funções domésticas (41,1%) e a 

maioria (80,4%) não estavam ativas profissionalmente. A maior parte das mulheres residia em 

Juiz de Fora, negaram tabagismo (81,3%), etilismo (61,7%) e uso de drogas (79,4%). A 

maioria era sedentária, correspondendo a 58,9% da amostra. A lateralidade do câncer foi 

maior na mama esquerda (54,2%). Quanto às características cirúrgicas, a mastectomia radical 

foi a cirurgia predominante, sendo que 64,5% da amostra realizaram dissecção axilar e apenas 

22,3% das mulheres realizaram reconstrução mamária tardia ou imediata. Quimioterapia foi o 

tratamento adjuvante mais realizado. Em relação às complicações pós-mastectomia, observou-

se que os achados mais frequentes foram linfedema (22,4%), seguido de radiodermite (15,9%) 

e seroma (12,1%). No que diz respeito à amplitude de movimento, 25,3% da amostra 

apresentaram limitação da flexão de ombro e 36,4% apresentaram limitação da abdução 

lateral de ombro, ambas abaixo de 90°. Conclusão: Este estudo permitiu caracterizar o perfil 

epidemiológico e clínico das pacientes acometidas por câncer de mama. Tais achados 

reforçam a importância da atuação fisioterapêutica tanto no pré quanto no pós-operatório, 

contribuindo para uma melhoria dos aspectos físico-funcionais, sociais, emocionais e 

qualidade de vida dessas mulheres. 

 

Palavras-chave: Câncer de mama. Epidemiologia. Fisioterapia. Oncologia. 
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ABSTRACT 

 

Background: Breast cancer is the second most common cancer among women in Brazil and 

in the World. Representing an estimated risk of 56.20 cases per 100 thousand women. The 

involvement has been in young women with an ascending curve from 35 years and with a 

higher incidence from 50 years. Objective: To delineate the epidemiological and clinical 

profile of patients with assisted breast cancer in the physiotherapy ambulatory of the 

HU/UFJF – EBSERH, during the period from 2008 to 2016. Methods: This is a retrospective, 

descriptive study of secondary data from medical records of 107 patients affected by breast 

cancer. Results: The mean age of the patients was 54.53 years, most were married (39.3%), 

played in domestic functions (41.1%) and 80.4% were not professionally active. Most women 

resided in Juiz de Fora, deniedsmoking (81.3%), alcoholism (61.7%) and drugs use (79.4%). 

The majority were sedentary, corresponding to 58.9% of the sample. Cancer laterality was 

higher in the left breast (54.2%). As for surgical characteristics, the radical mastectomy was 

the most prevalent surgery 64.5% of the sample underwent axillary dissection and only 22.3% 

of the women underwent breast reconstruction, being either late or immediate. Chemotherapy 

was the most accomplished adjuvant treatment. In respect of post-mastectomy complications, 

it was observed that the most frequent findings were lymphedema (22.4%), followed by 

radiodermatitis (15.9%) and seroma (12.1%). Regarding the range of motion, 25.3% of the 

sample presented limitation of shoulder flexion and 36.4% presented limitation of lateral 

abduction of the shoulder, both below 90 °. Conclusion: This study allowed to characterize 

the epidemiological and clinical profile of the patients affected by breast cancer. These 

findings reinforce the importance of physical therapy in both the preoperative and 

postoperative periods, contributing to an improvement in the physical-functional, social, 

emotional and quality of life of these women.  

 

 

Keywords: Breast-cancer. Epidemiology. Physiotherapy. Oncology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no 

Brasil, logo depois do de pele não melanoma, e também a principal causa de mortalidade por 

câncer em mulheres no cenário mundial (BRASIL, 2015; AKRAM, 2017). Cerca de 57.960 

casos novos de câncer de mama foram esperados no Brasil para o ano de 2016, representando 

um risco estimado de 56,2 casos a cada 100 mil mulheres. As taxas de incidência desse câncer 

variam de acordo com as regiões brasileiras. A região Sudeste, por exemplo, é a segunda onde 

o câncer de mama é o tipo mais frequente entre as mulheres, com uma taxa de risco de 68,08 

casos a cada 100 mil mulheres (BRASIL, 2015). Particularmente em Minas Gerais, foram 

esperados 5.160 novos casos com uma taxa de incidência de 48,09 casos para cada 100 mil 

mulheres (BRASIL, 2017b). As estatísticas indicam um aumento da sua incidência tanto nos 

países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. As taxas de mortalidade ainda 

permanecem altas no Brasil, com um registro de 14 óbitos a cada 100 mil mulheres, em 2013 

(BRASIL, 2015). Tal fato pode ser explicado pela falta da detecção precoce da doença, pois 

esta, quando diagnosticada nas fases iniciais e com a realização de tratamento adequado, 

apresenta um bom prognóstico na maioria das vezes (BRASIL, 2017a). 

O câncer de mama vem acometendo mulheres jovens com uma curva ascendente a 

partir dos 35 anos (com incidência maior a partir dos 50 anos, segundo dados do INCA), 

sendo relativamente raro antes dessa idade, segundo as informações de registros hospitalares 

(BRASIL, 2012). De acordo com Pereira (2001), este fator foi considerado importante no 

prognóstico da doença, mostrando um maior número de óbitos à medida que a idade da 

população da amostra aumentava, com maior incidência após os 60 anos. 

Conforme Ferreira e Mamede (2003) e Oliveira et al. (2010), após a confirmação 

do diagnóstico as mulheres se deparam com dois problemas: o medo do câncer propriamente 

dito, com seu estigma de doença terminal, e a possível mutilação de um órgão que representa 

a maternidade, a sexualidade e estética feminina, tonando assim, esse tipo de neoplasia, uma 

das mais temidas pela população feminina. 

A abordagem terapêutica do câncer de mama é multidisciplinar e pode envolver o 

tratamento cirúrgico, o tratamento sistêmico (quimioterapia, hormonioterapia e imunoterapia), 

a radioterapia e a reabilitação física e psicológica. O principal objetivo é eliminar o tumor e 

bloquear suas vias de drenagem (linfonodos), quando necessário. A retirada dos linfonodos 
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axilares (linfadenectomia) pode ocasionar o linfedema (edema crônico que se instala alguns 

meses após o tratamento cirúrgico), com alteração da simetria corporal e da movimentação do 

braço, além de dor (MESQUITA, 2010). A maioria das mulheres diagnosticadas com esse 

tipo de tumor passa por uma intervenção cirúrgica para retirada parcial (retirada do nódulo ou 

quadrantectomia) ou total da mama (mastectomia), alterando sua aparência, sensibilidade e 

funcionalidade. Este tratamento é considerado pela maioria das mulheres como traumatizante. 

Seus resultados, associados ou não a tratamentos complementares, podem causar sequelas 

temporárias ou permanentes na vida da mulher, afetando-a de uma forma multidimensional, 

tanto na parte física, social, cultural e emocional, destacando-se a importância de um 

tratamento multidisciplinar (SANTOS; SANTOS; VIEIRA, 2014; GONÇALVES et al., 

2012). 

As intervenções e terapias adjuvantes podem causar sequelas temporárias ou 

permanentes relativas ao tratamento do câncer de mama. Acerca das dimensões afetadas, 

ressaltamos algumas complicações físicas, dentre elas, a infecção e/ou necrose de pele, 

seroma, aderência e/ou deiscência cicatricial, limitação da amplitude de movimento (ADM) 

do ombro ipsilateral à cirurgia, cordão axilar, dor, alteração sensorial, lesão de nervos motor 

e/ou sensitivo, fraqueza muscular e linfedema. Este último é a complicação que mais causa 

medo após o tratamento do câncer de mama e pode piorar ao longo dos anos (NASCIMENTO 

et al., 2012; SILVA et al., 2008). 

A ADM é “um movimento completo possível de um segmento, sendo mantida por 

movimentação periódica desse membro” (JAMMAL; MACHADO; RODRIGUES, 2008, p. 

508). As agressões cirúrgicas, a imobilidade e/ou inatividade do membro superior homolateral 

podem predispor à uma diminuição da ADM. Isso é observado, por exemplo, em intervenções 

onde ocorre remoção da musculatura peitoral maior e menor, que desencadeia uma redução da 

força muscular e restrição da função do membro (JAMMAL; MACHADO; RODRIGUES, 

2008). 

Sabe-se que o câncer de mama e seus tratamentos geram alterações intimamente 

ligadas à funcionalidade que, na maioria das vezes, apresenta-se com um significativo déficit 

no desempenho ocupacional dessas mulheres, resultando no abandono de algumas atividades 

cotidianas a respeito das dimensões de autocuidado, atividades domésticas, entretenimento, 

lazer, trabalho e participação social gerando um sentimento de incapacidade que ainda afeta a 

qualidade de vida. A realização de atividades básicas e instrumentais de vida diária de um 
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indivíduo está relacionada com a capacidade funcional do mesmo, ou seja, no que se refere à 

atividade e participação que pode exercer em diferentes contextos, desenvolvendo-as de 

forma autônoma e independente, dependendo da preservação das habilidades motoras e 

cognitivas (ARAUJO; BUCHALLA, 2013; FANGEL et al., 2013).  

A abordagem fisioterapêutica, quando iniciada precocemente, desempenha um 

importante papel na busca da prevenção, reabilitação e recuperação acerca do tratamento do 

câncer de mama, favorecendo a melhora da conscientização corporal e dos resultados 

funcionais importantes para atividades de vida diária, consequentemente propiciando melhor 

qualidade de vida (NASCIMENTO et al., 2012; BERGMANN et al., 2006; JAMMAL; 

MACHADO; RODRIGUES, 2008; SILVA et al., 2008). 

É importante que o programa fisioterapêutico seja desenvolvido em todas as fases 

do câncer de mama, desde o diagnóstico até a cirurgia, que é o tratamento principal. E, 

posteriormente, durante a quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, em casos de 

recorrência da doença e nos cuidados paliativos. Sendo assim, é de extrema relevância o 

conhecimento das necessidades da paciente, suas queixas e sintomas e o impacto que isso gera 

em sua funcionalidade (BERGMANN et al., 2006). 

No Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

inicialmente, os atendimentos eram realizados semanalmente, através de aulas práticas na 

disciplina “Fisioterapia na Saúde da Mulher” e de um projeto de extensão (“De peito aberto”), 

utilizando-se um espaço dedicado a outras áreas da fisioterapia. Este hospital é referência 

tanto na cidade de Juiz de Fora quanto na região, recebendo pacientes de várias cidades da 

Zona da Mata Mineira, sul de Minas Gerais e alguns municípios do Rio de Janeiro. Sendo um 

hospital-escola, constitui-se campo de ensino, pesquisa e extensão para a comunidade. 

Até 2007, o HU contava apenas com uma unidade, hoje chamada de Unidade 

Santa Catarina, na qual, além da estrutura hospitalar e alguns ambulatórios, se encontrava a 

faculdade de medicina com sua parte administrativa e salas de aula. 

Em 2008, foi inaugurado o então chamado Centro de Atenção à Saúde, com um 

serviço de fisioterapia que contemplava o atendimento ambulatorial assistindo áreas 

específicas, como, por exemplo, a saúde da mulher. 
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Atualmente gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), 

o HU conta com duas unidades, a saber: Unidade Santa Catarina (leitos e Unidade de 

Tratamento Intensivo) e Unidade Dom Bosco (UDB) com atendimentos ambulatoriais. Em 

relação à saúde da mulher, os atendimentos são limitados às aulas práticas, projeto de 

extensão e estágio supervisionado. Neste último, por ser um estágio que abrange várias áreas, 

são dedicados somente alguns atendimentos à saúde das mulheres, abordando alterações 

uroginecológicas, mastológicas e no período gestacional. 

Neste panorama, o presente estudo pretende avaliar o perfil epidemiológico e 

clínico das pacientes com câncer de mama, atendidas no Ambulatório de Fisioterapia do 

HU/UFJF-EBSERH, situado na Unidade Dom Bosco, buscando averiguar o registro dos 

dados dos prontuários. Tal avaliação poderá servir de subsídio para a criação de indicadores 

de qualidade assistencial, podendo direcionar a rotina da assistência de reabilitação dessas 

mulheres. Além disso, poderá colaborar com a adequação do serviço e nortear a escolha das 

estratégias e condutas a serem adotadas, visando, em última instância, incrementar a 

qualidade do atendimento realizado em nosso Ambulatório. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Traçar o perfil epidemiológico e clínico das pacientes com câncer de mama 

assistidas no Ambulatório de Fisioterapia da Unidade Dom Bosco do HU/UFJF-EBSERH, 

durante o período de 2008 a 2016. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Delinear o perfil sociodemográfico da população das pacientes acometidas pelo câncer de 

mama atendidas no Ambulatório de Fisioterapia do HU/UFJF-EBSERH; 

- Descrever o perfil clínico da população foco do estudo; 

- Favorecer a implantação de melhores estratégias terapêuticas que poderão ser adotadas no 

Ambulatório. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 DESENHO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo de dados secundários dos 

prontuários das pacientes acometidas por câncer de mama assistidas no Ambulatório de 

Fisioterapia do HU/UFJF-EBSERH, no período de 2008 a 2016.  

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO  

O estudo foi realizado no Ambulatório de Fisioterapia da UDB do HU/UFJF-

EBSERH, situado em Juiz de Fora, Minas Gerais.  

 

3.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO  

A amostra foi composta por: mulheres diagnosticadas com câncer de mama, 

estando ou não em tratamento (quimioterapia, radioterapia ou hormonioterapia), atendidas no 

Ambulatório de Fisioterapia.  

Não foram incluídos os prontuários que não tiverem a avaliação fisioterapêutica, 

bem como os prontuários de pacientes homens. 

 

3.4 FONTE DE DADOS  

Foram analisados os dados das fichas de avaliação fisioterapêutica das pacientes 

atendidas pelo Ambulatório de Fisioterapia (Anexo I). Aquelas pacientes que porventura 

tinham mais de uma ficha de avaliação/reavaliação, por ser um ambulatório inserido em um 

hospital-escola, foram colhidos os dados da primeira ficha.  

Para a análise do nível de atividade física, utilizou-se a classificação segundo o 

IPAQ (International Physical Activity Questionnaire), que classifica os indivíduos em quatro 

níveis: “muito ativas”, “ativas”, “irregularmente ativa”, “sedentários” (ANEXO II).  
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3.5 COLETA DOS DADOS  

Para facilitar a análise, os dados de interesse foram inseridos em planilha 

eletrônica (programa Excel). As variáveis analisadas, contempladas na planilha: idade, sexo, 

estado civil, profissão, cidade de origem, diagnóstico clínico, tipo de cirurgia, esvaziamento 

axilar, outros tratamentos para o câncer, reconstrução mamária, complicações pós-cirúrgicas, 

tabagismo, etilismo, atividade física, amplitude de movimento. 

 

3.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

Para a análise descritiva da amostra, os dados da tabela Excel foram importados para 

programa SPSS
®
, versão 20.0, onde foram e calculados as frequências absoluta e relativa das 

variáveis estudadas (n e %). 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA  

Este trabalho atendeu um dos objetivos propostos no Projeto de Pesquisa DE 

PEITO ABERTO: percepção das usuárias e da equipe sobre o adoecimento, o tratamento e 

assistência no câncer de mama, já aprovado pelo Comitê de Ética pelo parecer 1.047.539, de 

04 de maio de 2015 (Anexo III).  

A presente pesquisa não apresentou riscos, já que utilizamos dados secundários. 

Vale esclarecer que foi respeitada a confidencialidade e o anonimato das pacientes do 

Ambulatório, observando os aspectos éticos em todo o processo de investigação, de acordo 

com a Resolução CNS n° 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde / 

Ministério da Saúde, que aprovam diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. 
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4 RESULTADOS 

 

A amostra constituiu-se de 107 fichas de avaliação fisioterapêutica de mulheres 

portadoras de câncer de mama.  

A idade médica encontrada foi de 54,53 anos, variando entre 37 e 87 anos. Quanto 

ao perfil sociodemográfico, apresentado na TABELA 1, houve predominância na situação 

conjugal para mulheres casadas (39.3%), procedentes de Juiz de Fora (77,6%), atuantes em 

funções domésticas (41,1%), não estavam ativas profissionalmente (80,4%). Negaram 

tabagismo (81,3%), etilismo (61,7%) e uso de drogas (79,4%) e eram sedentárias (58,9%) da 

amostra.  

 

TABELA 1 – Características sociodemográficas das pacientes.  
Variáveis Categorias Nº % 

Idade 35 a 50 anos 

51 a 65 anos 

66 a 85 anos 

86 a 100 anos 

42 

49 

15 

1 

39,3 

45,8 

14 

0,9 

Estado Civil Casada 

Solteira 

Divorciada 

Viúva 

Separada 

Outros 

Dados A/I1 

42 

23 

16 

13 

3 

3 

7 

39,3 

21,5 

15 

12,1 

2,8 

2,8 

6,5 

Procedência Juiz de Fora 

Outras cidades 

Dados A/I1 

83 

18 

6 

77,6 

16,8 

5,6 

Ocupação Trabalhos Domésticos 

Aposentada 

Outros 

Dados A/I1 

44 

21 

36 

6 

41,1 

19,6 

33,6 

5,6 

Ativa Profissionalmente Não 

Sim 

Dados A/I1 

86 

16 

5 

80,4 

15 

4,7 

Tabagismo Não 

Sim 

Dados A/I1 

       87 

        9 

       11 

81,3 

8,4 

10,3 

Etilismo Não 

Sim 

Dados A/I1 

       66 

       31 

       10 

61,7 

29 

9,3 

Atividade Física Sedentária 

Alguma atividade física 

Dados A/I1 

       63 

       31 

       13 

58,9 

29 

12,1 

Fonte: Prontuários das pacientes do HU/UFJF. 
1
: Dados Ausentes/Incompletos 
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Observam-se na TABELA 2 as características clínicas das pacientes, onde a 

lateralidade predominante para o acometimento do câncer de mama foi a mama esquerda 

(54,2%). O tipo de cirurgia mais realizado foi a mastectomia radical (35,5%) e a maioria das 

mulheres realizou a dissecção axilar completa (64,5%). A reconstrução mamária não foi 

realizada em maior incidência (65,6%). O tratamento mais realizado foi a quimioterapia 

(65,4%). Linfedema (22,4%) foi a complicação pós operatória mais comum seguida de 

radiodermite (15,9%).  

 

TABELA 2 – Características clínicas das pacientes. 
Variáveis Categorias Nº % 

Lateralidade Direita 

Esquerda 

Bilateral 

Dados A/I1 

44 

58 

4 

1 

41,1 

54,2 

3,7 

0,9 

Tipo de Cirurgia Mastectomia Radical 

Mastectomia Total 

Quadrantectomia 

Dados A/I1 

38 

22 

22 

25 

35,5 

20,6 

20,6 

23,4 

Dissecção axilar Completa 

Incompleta 
BLS2 Negativo 

Dados A/I1 

69 

7 

1 

30 

64,5 

6,5 

0,9 

28 

Reconstrução mamária Não 

Sim 

Dados A/I1 

67 

24 

16 

62,6 

22,4 

24 

Tratamentos realizados Quimioterapia 

Radioterapia 

Hormonioterapia 

Dados A/I1 

70 

56 

19 

11 

65,4 

52,3 

17,8 

10,3 

Complicações Linfedema 

Radiodermite 

Seroma 

Deiscência cicatricial 

Linfocele 

Linfocisto 

Nenhuma 

Dados A/I1 

        24 

        17 

        13 

9 

          5 

          4 

        38 

        18 

22,4 

15,9 

12,1 

8,4 

4,7 

3,7 

35,5 

16,8 

Fonte: Prontuários das pacientes do HU/UFJF. 
1
: Dados Ausentes/Incompletos 

2
 Biópsia do Linfonodo Sentinela 

 

Na TABELA 3, sobre o grau de ADM do ombro no lado acometido, encontrou 

ADM de flexão do ombro com limitação inferior a 90° (25,7%) onde uma limitação grave 

abaixo de 45° foi também encontrada (4,7%).  Os achados mais prevalentes foram para 

mulheres que possuíam a ADM próxima ao grau de normalidade, acima de 90° (53,3%). Já 

em relação à abdução do ombro homolateral à cirurgia, observa-se ADM inferior a 90° 

(36,4%), seguida de restrição grave (9,3%) e ADM maior que 90° (42,1%). 
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TABELA 3 – Grau de ADM do ombro no lado acometido. 
Variáveis Categorias Nº % 

ADM Flexão de ombro 0 a 45° 

46 a 90° 

> 91°  

Dados A/I1 

5 

22 

57 

23 

4,7 

20,6 

53,3 

21,5 

ADM Abdução lateral de 

ombro 

0 a 45° 

46 a 90° 

> 91°  

Dados A/I1 

10 

29 

45 

23 

9,3 

27,1 

42,1 

21,5 

Fonte: Prontuários das pacientes do HU/UFJF. 
1
: Dados Ausentes/Incompletos 
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5 DISCUSSÃO 

 

Este estudo aborda características sociodemográficas e clínicas relacionadas ao 

câncer de mama, um dos tumores mais estudados em todo o mundo (MOURÃO, 2008).  

Analisando os dados da amostra relacionados à caracterização geral (TABELA 1), 

percebe-se que, apesar do câncer de mama estar aumentando em mulheres com menos de 50 

anos (MOURÃO, 2008; AKRAM, 2017; DONNELLY, 2013), a faixa etária de prevalência 

neste estudo foi entre 51 a 65 anos (45,8%). Tal achado vai ao encontro com estudos de outros 

autores, onde a população feminina acometida por câncer de mama encontra-se na faixa etária 

acima de 50 anos (MOURÃO, 2008; AKRAM, 2017; LEITE, 2009; SOARES, 2010; 

BERGMANN, 2005; GÓIS, 2011). Ainda com relação às faixas etárias, assim como 

evidenciado por Leite (2009), a prevalência do câncer foi menor nas faixas abaixo de 35 e 

acima de 66 anos.  

Com relação à situação conjugal, 39,3% da amostra era casada, estando os outros 

60,7% distribuídos entre solteiras, viúvas, separadas e outros, corroborando dados 

encontrados em outras pesquisas (LEITE, 2009; SHAMSI, 2014). Uzma Shamsi et al. (2014) 

em um estudo de casos onde avaliaram fatores de risco para câncer de mama em Karachi, no 

Paquistão, encontraram um maior risco entre as mulheres solteiras, viúvas e divorciadas, fato 

também encontrado em outro estudo de casos realizado por Parkseresht et al. (2009), em 

Delhi, na Índia. Esses dados são de grande relevância, pois o companheiro exerce papel 

importante no suporte à mulher no momento do diagnóstico e durante os tratamentos 

(O`MAHONEY, 1997). 

Alguns dos estudos que avaliaram perfil de pacientes com câncer de mama 

(MOURÃO, 2008; LEITE, 2009) relacionaram o grau de escolaridade com risco de 

mortalidade e diagnóstico precoce, devido ao fato de mulheres analfabetas apresentarem um 

risco de morte 7,4% maior em relação às mulheres com ensino superior. A justificativa seria 

que o analfabetismo pode estar relacionado à falta de informações sobre métodos de 

prevenção e detecção precoce, assim como a realização de exames das mamas e mamografia, 

contribuindo para aumento das taxas de mortalidade por câncer de mama no Brasil 

(MOURÃO, 2008; LEITE, 2009; RODRIGUES, 2010). Neste estudo, entretanto, não se 
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obteve acesso ao nível de escolaridade das pacientes, pois esse dado não constava nas fichas 

de avaliação. Percebeu-se então a necessidade de inclusão deste item nas fichas do serviço.  

Quanto à ocupação, 41,1% das mulheres do estudo atuam em funções domésticas, 

dentro ou fora do lar. Tal resultado se aproximou dos achados da pesquisa de Mourão et al. 

(2008), na qual foi avaliado o perfil de 1.934 pessoas portadoras de câncer de mama em um 

hospital do Ceará, Brasil. Do total da população estudada, 51,9% da amostra atuava em 

serviços domésticos, dentre eles “faxineira”, “doméstica”, “cozinheira” e “costureira”, 

correlacionando os dados com o baixo grau de escolaridade da população do estudo 

(MOURÃO, 2008). Tal relação reforça a necessidade de se adicionar o grau de escolaridade 

na ficha de admissão das pacientes do ambulatório foco do estudo, pois o baixo grau de 

escolaridade está intimamente relacionado a menores oportunidades de diagnóstico precoce, 

como destacado por diversas pesquisas (MOURÃO, 2008; LEITE, 2009; RODRIGUES, 

2010).  

Ainda com relação à ocupação, em um estudo transversal com 101 mulheres 

diagnosticadas com câncer de mama, encaminhadas para um serviço de fisioterapia no Centro 

de Reabilitação Integral Dom Aquino, em Cuiabá, no Mato Grosso, Mesquita (2010) 

verificou uma alta prevalência de mulheres (77,6%) que possuíam como ocupação atual 

“serviços do lar”, reforçando os achados deste estudo, onde a maior parte das mulheres da 

amostra (41,1%) atuava em serviços domésticos. Com relação ao estar ou não ativa 

profissionalmente, 80,4% da amostra estavam inativa, o que pode ser justificado pelo fato das 

mulheres estarem aposentadas, realizando tratamento ou ainda não estarem aptas a retornar as 

suas atividades fora do lar (MESQUITA, 2010; PANOBIANCO, 2002; BERGMANN, 2005). 

Quanto à saúde e ao estilo de vida, foi achado que 81,3% das mulheres negam 

tabagismo, 61,7% negam etilismo e uma grande maioria da amostra era sedentária (58,9%). 

Vale ressaltar que, segundo Inumaru et al. (2011), praticar atividades físicas de forma regular, 

igual ou superior a três vezes por semana, proporciona um fator de proteção para o 

desenvolvimento do câncer de mama em todas as faixas etárias, principalmente após os 50 

anos, ou seja, pós menopausa. Os benefícios estão relacionados ao atraso da menarca, 

aumento da quantidade de ciclos anovulatórios e irregulares, redução de níveis de estrógeno 

sérico, aumento de globulinas ligadas a hormônios sexuais, redução do processo inflamatório, 

melhora da função imune e, ainda, ao controle de peso e sensibilidade à insulina. 
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Em relação ao nível de atividade física, o estudo de Felden et al. (2011), aponta 

que a atividade física independente do tipo ou da intensidade, favorece um efeito protetor 

significativo ao surgimento do câncer de mama. De acordo com esses autores, pode-se reduzir 

de 20 a 40% o risco de desenvolvimento da doença em mulheres fisicamente ativas. A prática 

de atividade física é relatada pela literatura como sendo benéfica não só na prevenção, mas 

também no tratamento pós-mastectomia, pois atua no restabelecimento da função articular 

trazendo melhorias nos aspectos psicológicos, na capacidade funcional e, consequentemente, 

na qualidade de vida (PRADO et al., 2004). 

O tabagismo é apontado, segundo outras literaturas (SILVA, 2011; BATISTON, 

2011), como o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de modo geral, com 

destaque para o câncer de pulmão e colo de útero, não possuindo uma ligação direta ao câncer 

de mama. Já o etilismo, segundo Silva et al. (2011), mostra-se como um fator a mais e de 

grande importância para o desenvolvimento do câncer de mama, porém não é considerado um 

fator predominante no sexo feminino. Para Zhao (2017), a associação do consumo de álcool 

com risco de desenvolver câncer se dá, secundariamente, pelo fato de o álcool aumentar os 

níveis de hormônio no sangue. 

De acordo com Batiston et al. (2011), apesar de existir uma alta incidência de 

mulheres com conhecimentos sobre as formas de detecção do câncer de mama, uma grande 

parte desconhece os fatores de risco. Isto reforça a importância de uma abordagem 

multidisciplinar envolvendo um conhecimento mais ampliado acerca do câncer de mama, 

relacionados a práticas preventivas principalmente ligadas a fatores de riscos modificáveis 

como os abordados no presente estudo. 

O acometimento tumoral, no presente estudo, ocorreu com mais frequência na 

mama esquerda, correspondendo a cerca de 54,2% da amostra. Na mama direita observamos 

uma prevalência de 41,1%, além de 3,7% para o acometimento bilateral. Tais achados 

divergem de outros estudos. Pessoa et al. (2015), encontraram uma prevalência de 52,2% na 

mama direita e 45,7% para mama esquerda. Já no trabalho de Mourão et al. (2008), a 

lateralidade do câncer de mama foi praticamente equivalente, com 44,1% para acometimentos 

da mama direita e 44,8% para a mama esquerda. Tais achados parecem indicar que o câncer 

atinge indiscriminadamente qualquer uma das mamas, mas também abrem portas para novos 

estudos com investigação de uma amostra maior que possa mostrar resultados mais 



 

 

26 

determinantes quanto ao assunto, já que há divergências entre os resultados dos estudos 

atuais.  

Em relação às características cirúrgicas, no presente estudo a mastectomia radical 

foi o procedimento mais realizado (34,6%), seguida da mastectomia total e da 

quadrantectomia (20,6% cada uma). Os achados deste estudo também foram evidenciados por 

Crippa et al (2003), onde a maior parte da amostra realizou mastectomia radical. A maioria da 

amostra (64,5%) realizou dissecção axilar. Apesar de a mastectomia radical ter sido o 

procedimento mais realizado em alguns estudos, Sanvido (2011) defende a realização de 

intervenções mais conservadoras, já que não há achados sobre influência significativa na 

sobrevida das pacientes em questão, permanecendo, portanto, um tratamento menos agressivo 

e uma indicação de um amplo tratamento sistêmico e das terapias-alvo. Ainda com relação 

aos tipos de cirurgia realizados, encontramos uma grande porcentagem da amostra (21,9%) 

com dados incompletos ou ausentes. 

Outra variável do presente estudo, diz respeito à reconstrução mamária. Apenas 

22,3% das mulheres foram submetidas a tal procedimento, sendo ele de forma imediata ou 

tardia. Paredes et al. (2013), em um estudo transversal que avalia a qualidade de vida em 

pacientes com câncer de mama, concluiu que a reconstrução da mama trouxe a essas mulheres 

uma melhor qualidade de vida no âmbito psicológico e para as relações sociais, além de 

interferir no grau de satisfação, preservação da autoimagem e ainda em um pós operatório 

menos impactante. Outros estudos (YOON, 2017; ELDER, 2005; BRANDBERG, MALM, 

BLOMGVIST, 2000) referem à importância da reconstrução mamária (imediata ou tardia) 

para a melhora da qualidade de vida em mulheres com câncer de mama. Chamou-nos a 

atenção o fato de só ¼ das pacientes do nosso ambulatório ter realizado a reconstrução 

mamária. Isso favorece a realização de novos estudos que correlacionem este baixo índice 

com a qualidade de vida destas pacientes. 

No presente estudo, o tratamento mais comum foi a quimioterapia, realizado em 

cerca de 65,4% das pacientes. Sabe-se que esta modalidade proporciona ao paciente aumento 

da sobrevida e melhor qualidade de vida (CONDE, 2004). Porém, a escolha do melhor 

tratamento se baseia não apenas no tumor de base, mas também nas possibilidades de 

metástase e na diminuição dos sintomas. Rodrigues et al. (2010) discutem em seu estudo a 

importância da utilização de terapias combinadas, seja com intervenções cirúrgicas, 

radioterapia e/ou hormonioterapia, mostrando um resultado significativo na redução da massa 
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tumoral, alívio de dor e progresso na terapia antineoplásica. Os autores discutem que não 

somente a quimioterapia é o tratamento principal, podendo ter outras modalidades de grande 

importância. No presente estudo, observou-se também que 52,3% das pacientes realizaram 

radioterapia e 17,8% realizaram hormonioterapia. 

Em relação às complicações pós-cirúrgicas, a literatura traz que uma margem de 

6% a 83% das pacientes mastectomizadas desenvolvem linfedema (SILVA, 2009). No estudo 

atual, a maior complicação encontrada foi, de fato, o linfedema (22,4%), seguido de 

radiodermite (15,9%), seroma 12,1%, deiscência cicatricial (8,4%), linfocele (4,7%) e 

linfocisto (3,7%). Em um estudo retrospectivo, Nascimento et al (2012) apresentam o 

linfedema como uma complicação comumente relatada pelas mulheres mastectomizadas após 

dois anos de pós-operatório, além da restrição de ADM. O linfedema é apontado como o 

principal responsável pela restrição do movimento ou até a imobilidade do membro superior, 

além de desencadear impactos na vida social e abalo emocional devido a mudanças na 

autoimagem. Felippe, (2005) advoga que, quando a mulher é submetida a um procedimento 

cirúrgico mais complexo, ou seja, que envolva lesões dos vasos linfáticos e sanguíneos, outras 

complicações também podem ocorrer como o aparecimento de seroma e linfocele que podem 

ser a causa para um pós-operatório mais demorado e gerar mais sintomas. De acordo com o 

autor, além, disso, há também a possibilidade de outras complicações, como surgimento de 

radiodermite, deiscência cicatricial e linfocisto que também são comuns após a mastectomia.  

Segundo Góis et al. (2011), dentre tantas complicações apresentadas no período 

de pós operatório de mastectomia, a redução da ADM representa uma faixa de 3,8 a 73% das 

alterações mais encontradas na literatura, morbidade essa diretamente relacionada ao baixo 

índice de qualidade de vida e alto nível de estresse psicológico. No presente estudo, tal 

alteração é apresentada com uma amostra de 4,7% que desencadeou limitação grave para o 

movimento de flexão de ombro e 9,3% para o movimento de abdução, ambos com valores 

abaixo de 45°. Porém, 20,6% e 27,1% estavam entre 46 a 90° de ADM para flexão e abdução 

de ombro, respectivamente. E a maioria apresentava uma ADM próxima à normalidade, ou 

seja, acima de 90° (53,3% para flexão e 43,1% para abdução). Tais achados corroboram o 

estudo de Nascimento et al. (2012) que justifica o ganho de ADM próximo aos valores de 

normalidade devido à importância da fisioterapia para o período de pós-mastectomia, visando 

a prevenção, reabilitação e recuperação dos movimentos do membro superior homolateral à 

cirurgia. De acordo com o estudo de Mesquita et al. (2010),  mulheres com menor tempo entre 

uma avaliação de um profissional fisioterapeuta e a data da cirurgia apresentam probabilidade 
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2,65 vezes maior de desencadear limitação articular em comparação à pacientes que já 

recebem a intervenção e orientação precoce. E, ainda, as pacientes que se submetem à cirurgia 

conservadora possuem uma margem de 68% de chance de não apresentar alteração de ADM 

se comparado à mastectomia (MESQUITA, 2010). 

Comparado a outros estudos sobre perfil de pacientes com câncer de mama 

atendidas em ambulatório de fisioterapia, neste estudo foi identificado a incompletude de 

dados importantes na ficha de avaliação, tais como a classificação do estádio da doença, o tipo 

de reconstrução mamária, o grau de escolaridade, bem como um maior detalhamento dos 

aspectos cirúrgicos (técnica cirúrgica utilizada, quantidade de linfonodos axilares retirados, 

tipo de reconstrução mamária). Cruz et al. (2014)  observaram em seu estudo que essa falta de 

informações é justificada devido a alguns profissionais de saúde, de modo geral, 

categorizarem de forma irrelevante algumas informações colhidas na primeira anamnese. 

Desta forma, o preenchimento da ficha de avaliação é uma conduta de extrema importância e 

não precisa ser somente realizado no primeiro contato com o paciente, havendo necessidade 

de ser um hábito contínuo e permanente. Assim como no nosso estudo, esses autores 

observaram que o fato dos pacientes não estarem inteirados de sua condição clínica ou não 

possuírem documentos com informações sobre sua doença (por exemplo, sumário de alta 

hospitalar) contribuiu para a incompletude das fichas.  

Cabe ressaltar a importância da completude destes dados de forma clara, para 

identificar, assim, a prescrição de terapêuticas adequadas a cada caso, bem como a 

necessidade de encaminhamento ou possibilidade de atuação inter/multidisciplinar, já que a 

doença e seus tratamentos acometem tanto os aspectos físicos como psicossociais, 

necessitando de uma equipe multi/inter profissional que abarque a complexidade do 

adoecimento.  

Tal avaliação poderá servir de subsídio para a criação de indicadores de qualidade 

assistencial, podendo direcionar a rotina da assistência de reabilitação dessas mulheres. Além 

disso, poderá colaborar com a adequação do serviço e nortear a escolha das estratégias e 

condutas a serem adotadas, visando incrementar a qualidade do atendimento realizado em 

nosso Ambulatório. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Concluiu-se que a maioria das mulheres eram casadas, procedentes de Juiz de Fora, 

profissionalmente inativas e sedentárias. Clinicamente, observou-se uma prevalência de 

mulheres mastectomizadas, com dissecção axilar completa, sem reconstrução mamária e 

submetidas à quimioterapia e radioterapia. Dentre tantas complicações que comprometem 

aspectos importantes na vida das mulheres acometidas pelo câncer de mama, o linfedema foi 

o que mais afetou a funcionalidade das mulheres, devido a grande restrição de movimento 

desencadeada por ele. Tais achados reforçam a importância da atuação da fisioterapia no 

período pré e pós-mastectomia, visando a prevenção de complicações, bem como a 

reabilitação e recuperação dos movimentos do membro acometido, impactando na melhoria 

dos aspectos sociais, emocionais e qualidade de vida dessas mulheres. 
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