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Introdução: O câncer de mama é hoje um relevante problema de saúde pública. É a neoplasia 

maligna mais incidente em mulheres na maior parte do mundo. De acordo com as últimas 

estatísticas do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), é estimado 

a ocorrência de 59.700 casos novos de câncer de mama no Brasil, para cada ano do biênio 

2018-2019. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, esse tipo de câncer é o 

primeiro mais frequente nas mulheres das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, e o 

segundo mais incidente na região Norte [1, 2]. A doença pode evoluir de formas diferentes, 

dependendo das características próprias de cada tumor, determinando, assim, o tipo de 

procedimento cirúrgico para cada caso. O tratamento para câncer de mama é composto por 

modalidades loco-regional (cirurgia e radioterapia), onde as cirurgias se dividem em 

conservadoras e radicais, tendo ou não abordagem axilar (linfadenectomia axilar ou biópsia 

do linfonodo sentinela) e sistêmicas (quimioterapia e hormonioterapia) [2], sendo indicadas 

como forma de prevenir a ocorrência de metástase e/ou recidiva local. Como consequências 

das intervenções cirúrgicas as pacientes podem apresentar alterações morfológicas e 

funcionais [3], associadas a alterações musculares, obstrução da drenagem linfática e perda de 

sensibilidade nas regiões afetadas pela mastectomia. Objetivos: O objetivo deste estudo é 

descrever as características morfo-funcionais em mulheres pós mastectomia tratadas no 

serviço de referência do complexo hospitalar UFPA-EBSERH. Métodos: Este estudo 

caracteriza-se como observacional e transversal, aprovado pelo parecer nº 3.315.255 do 

Comitê de Ética em Pesquisa. Para realização da pesquisa os dados foram coletados das fichas 

de avaliação fisioterapêutica do Ambulatório de Fisioterapia do hospital. A ficha contém itens 

clínicos, hábitos de vida e exame físico voltados para estabelecer o diagnóstico cinético-

funcional no pós-operatório tardio. Foram incluídos no estudo prontuários de pacientes 

internadas na clínica cirúrgica da instituição durante o período de janeiro de 2018 a novembro 

de 2019 com diagnóstico de câncer de mama e submetidas a procedimentos cirúrgicos. 

Resultados e Discussão: Foram analisadas as fichas de avaliação fisioterapêutica das 

pacientes. Os critérios cinético-funcionais foram avaliados por meio de técnicas de inspeção, 

palpação e perimetria. O preenchimento de informações em prontuários físicos permitiu 

realizar o diagnóstico situacional a respeito das complicações estudadas. O tratamento 

cirúrgico do câncer de mama pode gerar alterações físicas e funcionais que estão relacionadas 

tanto ao processo de desenvolvimento tumoral, como em consequência ao tratamento clinico e 

cirúrgico da doença, podendo ser desenvolvida no pós-operatório imediato ou tardio. Entre 

essas complicações apresentadas pelas pacientes, podemos citar como principais: escápula 

alada, síndrome da rede axilar, linfedema, redução de amplitude de movimento, alterações de 

sensibilidade cutânea e posturais. Nesse estudo, observou-se que 23,5% das pacientes 

apresentaram escápula alada, mesmo valor encontrando ao se avaliar a síndrome da rede 

axilar (23,5%). A escápula alada é uma condição decorrente da lesão do nervo torácico longo, 

que promove a paralisia do músculo serrátil anterior, sendo este o principal responsável pela 
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estabilização escapular. Com isso, essa alteração pode ocasionar diminuição da amplitude de 

movimento, dores e fraqueza muscular [4]. Os dados dessa pesquisa revelaram que as 

alterações de sensibilidade mais observadas foram às sensações de parestesia (41,1%) e 

intercostobraquialgia (17,6%), uma vez que no momento da cirurgia, a abordagem na axila 

pode lesionar o nervo intercostobraquial, afetando a sensibilidade na região axilar, região 

interna do braço e/ou parede torácica do lado operado, resultando em parestesia total, 

hipoestesia (diminuição da sensibilidade) ou hiperestesia (aumento da sensibilidade) definida 

como dor ou queimação [3, 5]. Por fim, dentre as complicações mais prevalentes da evolução 

do câncer de mama ou do seu tratamento, o aumento da circunferência do membro superior 

ipsilateral a cirurgia é uma das mais incapacitantes. Neste estudo, apenas uma paciente 

apresentou linfedema como complicação tardia, essa alteração é caracterizada por um 

acúmulo extracelular de água, proteínas plasmáticas, células sanguíneas extravasculares e 

produtos celulares decorrente de uma insuficiência do sistema linfático resultante da 

obstrução causada pelo tratamento, encontrando, principalmente, no braço homolateral a 

cirurgia. Sendo uma afecção crônica que pode evoluir com importantes alterações físicas e 

psicossociais, afetando a qualidade de vida dessas pessoas [3, 4, 5]. 

Conclusão/Considerações Finais: Os achados do presente estudo caracterizam as principais 

consequências morfológicas e funcionais encontradas no pós-operatório de mastectomia de 

mulheres tratadas no serviço de referência do complexo hospitalar UFPA-EBSERH. Diante 

disso, notou-se que as complicações não relacionadas somente aos processos neoplásicos 

podem surgir tardiamente, decorrente do tratamento oncológico, sendo as mais observadas 

durante o atendimento fisioterapêutico a presença de escápula alada, as alterações na 

sensibilidade do membro superior e a prevalência do linfedema no braço homolateral a 

cirurgia, as quais trazem consequências negativas físicas e psicológicas, diminuindo 

significativamente a sua qualidade de vida dessas mulheres. 

 

Descritores: Câncer de Mama, Mastectomia, Complicações pós-operatórias. 
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