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Introdução: O câncer é definido como o crescimento desordenado e anormal de células no 

organismo, considerado multifatorial, por não possuir um único fator causador. Ademais, a 

inatividade física é considerada um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. O 

tratamento desta doença inclui aplicação de quimioterapia isolada ou em combinação com a 

radioterapia e/ou cirurgia [1]. Além disso, o tratamento cirúrgico frequentemente gera 

comorbidades, provocando alterações físicas, funcionais e psicológicas. Nesse sentido, a 

prática de exercícios após intervenções cirúrgicas possui um elevado grau de importância na 

recuperação da mobilidade e amplitude de movimento, prevenindo ou minimizando a atrofia 

dos músculos e as limitações das funções dos membros superiores (MMSS), reduzindo, dessa 

forma, o aparecimento de linfedema [2]. Objetivos: Analisar os efeitos dos exercícios 

fisioterapêuticos em pacientes no pós-operatório de câncer de mama. Métodos: O presente 

estudo, trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados Scielo e Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), no período de novembro de 2019. Foram incluídos artigos 

publicados na língua portuguesa entre o período de 2004 a 2019, utilizando os seguintes 

descritores: fisioterapia, pós-operatório e câncer de mama. Foram utilizados nesta pesquisa 

artigos de revisão bibliográfica e ensaios clínicos, que avaliaram os efeitos dos exercícios 

fisioterapêuticos e seus benefícios em pacientes no pós-operatório de câncer de mama. Os 

artigos que não continham os critérios citados anteriormente foram excluídos deste estudo. 

Resultados e Discussão: Foram considerados para este estudo três ensaios clínicos e duas 

revisões de literatura. Em estudo em que o objetivo foi investigar a relação existente entre 

exercício físico e seus efeitos na qualidade de vida de pacientes com câncer de mama após 

cirurgia, identificou-se melhora referente à qualidade de vida da paciente com câncer de 

mama, através de resultados pós intervenção com expressivo acréscimo da capacidade 

funcional, estado geral de saúde e interação social, diminuindo assim, o sentimento de 

limitação da paciente. Com relação ao sistema respiratório, houve aumento do volume 

pulmonar e diminuição do trabalho respiratório, devido às adaptações adquiridas pelos 

exercícios de endurence dos músculos respiratórios [3]. Em ensaio clínico em que o objetivo 

foi o de examinar os efeitos de um programa de prescrição de exercício físico individualizado, 

com ênfase no treinamento resistido, na força muscular e nos níveis de fadiga em pacientes 

portadoras de câncer de mama em tratamento, o qual o grupo experimental exercitou-se após 

a cirurgia, obteve-se como resultados o seguinte desfecho: na avalição da fadiga não houve 

melhora expressiva, pois o quantitativo de pacientes analisados possuía amostragem reduzida, 

influenciando, dessa forma, na análise dos resultados do protocolo de força e/ou duração e 

intensidade de exercícios executados, não apresentando um resultado significativo com 

relação aos demais estudos presentes na literatura [4]. Em outro estudo que também abordou 

os resultados sobre o quesito fadiga, constatou-se resultado positivo, porém não significativo, 

sendo provavelmente um dos fatores limitantes para um bom desfecho. Contudo, em relação à 

função cardiorrespiratória, o estudo apontou a prática de exercícios como eficaz na melhora 
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da frequência cardíaca em repouso, além de redução do percentual de gordura corporal, que 

pode contribuir na redução da fadiga [5]. Os trabalhos analisados demonstraram um bom 

resultado em relação aos seus efeitos sobre pacientes de pós-operatório de câncer de mama. 

Sendo assim, os efeitos identificados mostram que houve uma adaptação da função 

cardiorrespiratória, evidenciada pelo aumento da capacidade aeróbia após 6 semanas de 

treinamento de força, combinado com exercícios aeróbicos, induzindo o aumento da 

VO2máx, exibindo, assim, o potencial efeito do exercício físico em melhorar a capacidade 

respiratória. Além disso, foi identificado também que o treinamento de força não promoveu o 

desenvolvimento do linfedema, além de não ter sido observada nenhuma alteração no 

perímetro do braço da paciente avaliada. Assim, ao contrário do que se poderia imaginar, os 

exercícios de membros superiores não causam ou pioram o linfedema em pacientes com 

câncer de mama, porém, em casos agudos com sintomatologia de dor, o exercício poderá ser 

interrompido de acordo com as recomendações médicas [1]. Portanto, os resultados dos 

estudo mencionados nesta pesquisa, corroboram com os benefícios citados na literatura, tais 

como: a importância dos exercícios no sentido de otimização do condicionamento físico, tanto 

pela manutenção quanto pelo incremento da amplitude movimento e força muscular, aumento 

da autoestima e melhora da capacidade funcional, fazendo com que a paciente se sinta apta à 

realizar as atividades de vida diária normalmente, as quais eram executadas antes da 

realização do procedimento cirúrgico [2]. Conclusão/Considerações Finais: Em síntese, 

evidencia-se mediante as pesquisas que os exercícios fisioterapêuticos são benéficos no 

tratamento de pacientes no pós-operatório de câncer de mama, proporcionando efeitos que 

ajudam os sistemas do corpo à lidar com os resultados adversos causados em decorrência do 

tratamento, adaptando, dessa forma, o organismo e melhorando a funcionalidade, com ênfase 

na capacidade cardiorrespiratória citada na presente pesquisa. Contudo, faz-se necessário 

advertir que os estudos mencionados na pesquisa relatam a necessidade de observação na 

prescrição dos tipos de exercícios, pois cada paciente apresenta sua particularidade, além de 

realização de mais pesquisas em relação ao critério fadiga, para que aja maior evidência no 

que diz respeito a diminuição desta em pacientes com câncer. Ainda assim, são necessárias 

mais pesquisas em relação à temática abordada, pois os exercícios fisioterapêuticos em pós-

operatório de câncer de mama buscam prevenir complicações que podem prejudicar a 

qualidade de vida, além de onerar os sistemas de saúde. 
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