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Introdução

A mastectomia pode trazer diversas alterações 
funcionais, seqüelas e complicações, tais como: má 
cicatrização, necrose, retração e fibrose teciduais (en-
durecimento do tecido), síndrome da mama fantasma, 
alterações respiratórias, diminuição da amplitude de 
movimento, dores e inchaço do braço(1).

As mulheres ainda apresentam um quadro pos-
tural de assimetria de tronco, ombros anteriorizados, 
alinhamento anormal das escápulas como resultado de 
uma mudança súbita no peso lateral pela retirada da 
mama(2) e ainda limitação da flexão e rotação do ombro, 
em sua maioria por medo, escápula alada, hipercifose 
pela dor, alteração da sensibilidade dolorosa na região 
póstero-superior do braço e hipoestesia em axila(3).

Como resultado da reação de defesa muscular 
podem ocorrer dor e espasmo muscular em toda a 
região cervical; além disso, os músculos elevadores da 
escápula, redondo maior, redondo menor e infra-espi-
nhoso, podem estar sensíveis à palpação e restringindo 
a movimentação ativa do ombro(4, 5). A mastectomia, 
sobretudo acompanhada da radioterapia, pode deter-
minar complicações físicas, imediatas ou tardiamente à 
cirurgia, tais como limitações dos movimentos de ombro 
e braço ipsilaterais, em conseqüência dos variados graus 
de fibrose da articulação escapuloumeral(6).

A avaliação postural se faz importante para que 
possamos mensurar os desequilíbrios posturais e ade-
quarmos a melhor postura a cada indivíduo, possibilitando 
a reestruturação completa de nossas cadeias musculares 
e seus posicionamentos no movimento e/ou na estática(7), 
uma vez que a função estática não é regida por músculos 
isolados, mas sim, por um conjunto de músculos a que 
alguns estudiosos se referem como cadeias musculares. 
Todos os desequilíbrios ou desarranjos que ocorrerem 
nessas cadeias levarão a um desequilíbrio do tônus 
muscular e conseqüentemente à má postura(8).

A propriocepção é usada para descrever a 
consciência da posição ou do movimento corporal. 
Esse sistema está integrado à sensibilidade profunda 
e informa sobre a sensação da posição corporal com 
respeito à gravidade quanto a relação de posição entre 
suas diversas partes(9).

Sabendo que a amputação de um membro é um 
processo traumático e que altera a harmonia corporal, o 
presente estudo teve como objetivo avaliar a postura de 
mulheres que foram submetidas a mastectomia radical 
modificada.

Pacientes e métodos

Foi realizado um estudo de caso de cinco 
pacientes, do sexo feminino, que deram entrada no 
Ambulatório de Ginecologia e Mama do Hospital Araújo 
Jorge, entre os dias 5 de janeiro e 30 de abril de 2004, 

para tratamento cirúrgico de câncer de mama, tipo 
mastectomia radical modificada.

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa Humana e Animal (CEPHA) do Hospital Geral 
de Goiânia - protocolo nº 66/04.

As participantes do estudo foram fotografadas 
e avaliadas no pré e no pós-operatório (após retirada 
dos pontos), através de uma ficha de avaliação, onde 
foram analisadas cinturas pélvica e escapular, coluna, 
membros superiores e cabeça. Elas foram posicionadas 
ortostaticamente nas vistas anterior, posterior e ipsilate-
ral à cirurgia para avaliação e captação de imagem. As 
pacientes do estudo assinaram o termo de consentimen-
to, no qual foram informadas sobre os procedimentos a 
serem realizados na pesquisa, inclusive a captação de 
imagem e a não-identificação de nome e rosto.

Os critérios de inclusão abrangeram mulheres 
submetidas a mastectomia radical modificada, com 
ou sem limitação de ADM de ombro. Foram excluídas 
mulheres que fizeram reconstrução da mama, quadran-
tectomia, mastectomia radical de Halsted.

Os dados coletados nas avaliações foram 
analisados e comparados mediante agrupamentos de 
respostas segundo o roteiro da avaliação e fotos, do 
pré e pós-operatório (em média 28 dias), para detectar 
presença de possíveis alterações posturais em mulheres 
submetidas a mastectomia radical modificada.

Materiais: Ficha de avaliação, máquina fotográfica 
digital Olympus D390 e Canon Prima Quick e goniômetro 
– régua plástica, com dois braços, um fixo e um móvel, 
que acompanha o arco de movimento. É utilizada para 
medir os ângulos articulares, que formam um círculo 
completo (0° a 360°) ou meio círculo (0° a 180°)(10).

Resultados

Os dados coletados no pré-operatório se en-
contram na Tabela 1. De acordo com as informações 
colhidas, nenhuma paciente recebeu tratamento fisio-
terapêutico. Duas pacientes apresentaram síndrome da 
mama fantasma, duas apresentaram retração tecidual, 
uma apresentou deiscência da ferida operatória, uma 
apresentou necrose sendo feito desbridamento. Nenhu-
ma paciente apresentou discrepância real de membros 
inferiores, duas apresentaram limitação da amplitude 
de movimento em abdução (45°, 45°), extensão (30°, 
10°) e flexão (35°, 45°), e uma apresentou limitação da 
amplitude em abdução (100°). Com relação à dor, as 
pacientes se classificaram na escala comportamental 
como: paciente 1 (nota 3), paciente 2 (nota 3), paciente 
3 (nota 0), paciente 4 (nota 3) e paciente 5 (nota 8).

Segue abaixo a descrição das alterações postu-
rais encontradas nas cinco pacientes:

Paciente 1: MRM Madden à esquerda.
Observou-se, no pós-operatório, mudança na 

direção da inclinação da cabeça para o lado contralateral 
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e rotação da mesma para o lado ipsilateral à mastectomia 
na vista anterior (Figuras 1a e 1b), retificação da cervical 
na vista lateral e escoliose à esquerda na vista posterior. 
Apresentou elevação do ombro direito com conseqüente 
elevação da mão direita e diminuição da altura entre as 
duas mãos. Diminuição do ângulo de Tales à esquerda e 
conseqüente diminuição da escoliose torácica à esquer-
da, na vista posterior, sendo que a escoliose lombar à 
esquerda observada no pré-operatório não foi observada 
no pós-operatório.

Características das cinco pacientes estudadas no pré-
operatório

  Número %

Idade média 49,2 -
Quimioterapia
 Sim 5 100
 Não 0 0
Lado dominante
 Direito  5 100
 Esquerdo 0 0
Limitação de ADM
 Sim 0 0
 Não 5 100
Lado da cirurgia
 Direito  3 60
 Esquerdo 2 40
Obesidade
 Sim 0 0
 Não 5 100
Mensuração real de MMII
 Sem discrepância 5 100
 Com discrepância 0 0
Tipo de cirurgia
 Madden 3 60
 Patey 2 40

Tabela 1

Figura 1a e 1b – Pré-operatório e pós-operatório, onde pôde-se 
observar mudança na direção da inclinação da cabeça para o 
lado contralateral e rotação da mesma para o lado ipsilateral 
à mastectomia

Paciente 2: MRM Madden à direita.
Observou-se, no pós-operatório, mudança na 

direção da inclinação da cabeça para o lado contralateral 
e rotação da mesma para o lado ipsilateral à mastecto-
mia, com leve anteriorização de cabeça na vista lateral. 
Apresentou discreta elevação do ombro direito com con-
seqüente elevação da escápula, da mão do mesmo lado, 
aumento do ângulo de Tales e da protrusão de ombros 
na vista lateral. A elevação da crista ilíaca E, observada 
no pré-operatório, não foi observada no pós-operatório. 
A escoliose torácica à direita, observada no pré-opera-
tório, não foi mais observada no pós-operatório. Foi 
observada escoliose lombar à direita no pós-operatório. 
Apresentou cifose torácica e retificação lombar em vista 
lateral, e mudança da posição da pelve de anterovertida 
para retrovertida no pós-operatório.

Paciente 3: MRM Madden à direita.
Observou-se, no pós-operatório, discreta incli-

nação da cabeça para o lado ipsilateral à mastectomia. 
Em vista lateral foi observado aumento da anterioriza-
ção da cabeça e da protrusão de ombros. A rotação de 
tronco à direita, vista na avaliação pré-operatória, não 
foi observada no pós-operatório. Em vista posterior 
foi notada escoliose cervical à esquerda no pós-ope-
ratório. Acentuou elevação do ombro esquerdo, nas 
vistas anterior e posterior, e aumento da elevação 
da escápula, do mesmo lado, no pós-operatório. 
Apresentou aumento do ângulo de Tales à esquerda e 
elevação da crista ilíaca esquerda, os quais não foram 
observados no pré-operatório, sendo que a rotação 
de tronco à direita, observada no pré-operatório, não 
foi observada no pós-operatório. Apresentou discreto 
aumento na protrusão abdominal.

Paciente 4: MRM Patey à esquerda.
Observou-se, no pós-operatório, mudança na 

inclinação da cabeça para o lado ipsilateral à mastec-
tomia, e rotação para o lado contralateral (Figuras 2a e 
2b). Em vista lateral, a cabeça se manteve anteriorizada, 
mas apresentou hiperlordose cervical alta e aumento da 
cifose torácica e da protrusão dos ombros (Figuras 2c 
e 2d). A escoliose cervical à esquerda, observada no 
pré-operatório, não foi observada no pós-operatório. 
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Apresentou grande acentuação na elevação do ombro 
esquerdo (ipsilateral à mastectomia), tanto na vista ante-
rior quanto na posterior, acompanhada de leve elevação 
da escápula esquerda. Leve rotação de tronco à esquerda 
e transferência de peso corporal para a direita. Houve 

Figura 2a e 2b – Pré-operatório e pós-operatório, onde pôde-
se observar mudança na inclinação da cabeça para o lado 
ipsilateral e rotação para o lado contralateral à cirurgia

Figura 2c e 2d – Pré-operatório e pós-operatório, onde pôde-
se observar aumento da cifose torácica e da protrusão dos 
ombros

Figura 3a e 3b – Pré-operatório e pós-operatório, onde obser-
vou-se perda do eixo de gravidade e anteriorização da cabeça

mudança no ângulo de Tales, que era maior à direita no 
pré-operatório e no pós-operatório mostrou-se maior 
à esquerda. O mesmo aconteceu com a altura da crista 
ilíaca: de mais alta à direita no pré-operatório passou 
a mais alta à esquerda no pós-operatório. Observou-se 
mudança na coluna lombar na vista posterior, como 
diminuição da hiperlordose lombar, escoliose torácica 
à D e lombar à E no pós-operatório, os quais no pré-
operatório eram respectivamente, à direita e à esquerda. 
Manteve anteversão pélvica que, no pós-operatório, 
devido à diminuição da hiperlordose lombar, apresentou 
uma diminuição.

Paciente 5: MRM Patey à direita.
Na vista anterior observou-se, no pós-operató-

rio, uma mudança na inclinação da cabeça para o lado 
E à cirurgia e não foi observada rotação da cabeça para 
o lado ipsilateral vista no pré-operatório. No pós-opera-
tório houve uma elevação do ombro D, havendo melhora 
da simetria dos ombros, escápulas e da altura das mãos. 
Na vista lateral no pós-operatório, observou-se perda 
do eixo de gravidade, anteriorização da cabeça e cifose 
cervical que não foram observadas no pré-operatório 
(Figuras 3a e 3b).

De acordo com a análise dos dados coletados, 
observou-se que todas as pacientes reavaliadas apre-
sentaram alterações posturais após serem submetidas 
à MRM (Tabela 2).
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Discussão

Após um extenso levantamento bibliográfico, não 
foram encontrados estudos específicos que descreves-
sem as alterações posturais pós-mastectomia, uma vez 
que as informações encontradas, relacionadas ao assunto, 
citam apenas a importância da fisioterapia na reeducação 
da postura mas não descrevem as alterações posturais 
decorrentes da mastectomia radical modificada.

Das alterações posturais observadas nas cinco 
pacientes, verificou-se que a cabeça e o ombro foram 
os membros que mais sofreram alterações quando 
comparados pré e pós-operatório.

O ombro é a articulação comumente mais 
afetada em decorrência da limitação da mobilidade no 
membro superior ipsilateral à cirurgia(4), o que pôde ser 
observado em três pacientes que tiveram limitação nos 
movimentos de flexão, extensão e abdução.

Três pacientes apresentaram elevação e pro-
trusão de ombro, provocadas pela alteração do peso 
da mama, que pode levar a uma contratura muscular 
cervical e conseqüente dor(11).

Com relação à mensuração real de membros 
inferiores, verificou-se que nenhuma paciente apresen-
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tou discrepância considerável, uma vez que até 1cm de 
diferença não influencia na postura, já que o crescimento 
dos membros inferiores é alternado e praticamente 50% 
dos seres humanos têm um encurtamento de cerca de 
0,5cm(12).

Entre os desconfortos experimentados pelos 
doentes com câncer, a dor é apontada como muito 
freqüente, prejudicando a atividade física, o apetite e o 
sono, podendo debilitar ainda mais o paciente. Sabendo 
que a dor é sempre subjetiva e cada indivíduo aprende 
a utilizar esse termo a partir de suas experiências pré-
vias(13), aplicamos a escala comportamental, na qual 
apenas uma paciente referiu nota 0, três referiram nota 
3 e uma referiu nota 8.

Quando um membro é amputado, os cotos 
nervosos irritados podem originar impulsos nervosos 
que são interpretados pelo cérebro como originados 
no membro retirado, resultando na chamada dor 
fantasma, pois o indivíduo sente dor em um membro 
que não existe(14). Os relatos evidenciam: “Senti dor no 
mamilo da mama que tirou”. Esse fato foi observado 
durante o estudo quando dois pacientes apresentavam 
dor fantasma.

A fisioterapia representa um grande aliado na 
busca da qualidade de vida após o tratamento do câncer 
de mama, facilita a integração do lado operado ao resto 
do corpo e às atividades cotidianas e auxilia na preven-
ção de complicações decorrentes da cirurgia(15). Em 
geral, o encaminhamento de pacientes com câncer para 
os cuidados dos profissionais da área de reabilitação é 
feito tardiamente, ou simplesmente não é feito. Esse foi o 
caso das cinco pacientes avaliadas no estudo: nenhuma 
delas foi submetida ao tratamento fisioterapêutico no 
pré e no pós-operatório.

Conclusão

De acordo com a análise dos dados coletados, 
conclui-se que as cinco pacientes apresentaram altera-
ções posturais após serem submetidas a mastectomia 
radical modificada. Apesar do número de casos ter 
sido pequeno, foi suficiente para identificar alterações 
como anteriorização da cabeça, inclinação da mesma 
para o lado contralateral à mastectomia e elevação do 
ombro ipsilateral à mastectomia, que foram as mais 
freqüentes dentro do estudo. Essas devem ser mais 
exploradas, para que, futuramente, possa ser montado 
um serviço que venha a intervir na melhora da postura 
e na prevenção de deformidades posturais em mulheres 
mastectomizadas.

No Brasil, a familiaridade da equipe de saúde 
com o trabalho do fisioterapeuta ainda pode ser consi-
derada incipiente, sendo que o diferencial para esse fato 
pode ser constatado junto aos serviços que contam com 
esse profissional em regime de tempo integral.

A intervenção fisioterapêutica, através da avalia-
ção pré-operatória, é de fundamental importância, pois 

Alterações posturais das cinco pacientes estudadas no 
pós-operatório

Alterações observadas Pacientes

Inclinação da cabeça para lado contralateral  3
Inclinação da cabeça para lado ipsilateral 2
Rotação da cabeça para lado ipsilateral 2
Rotação da cabeça para lado contralateral 1
Retificação cervical 1
Cifose cervical 1
Escoliose cervical contralateral 1
Escoliose cervical ipsilateral 1
Anteriorização da cabeça 3
Elevação do ombro contralateral 2
Elevação do ombro ipsilateral 3
Protrusão dos ombros 2
Cifose torácica 2
Escoliose torácica contralateral 1
Diminuição da cifose torácica 1
Diminuição do ângulo de Tales ipsilateral 1
Aumento do ângulo de Tales ipsilateral 2
Aumento do ângulo de Tales contralateral 1
Escoliose lombar ipsilateral 2
Diminuição da escoliose lombar 2
Diminuição da hiperlordose lombar 2
Retroversão pélvica 1
Elevação da crista ilíaca contralateral 1
Elevação da crista ilíaca ipsilateral 1
Aumento da protrusão abdominal 1
Rotação do tronco ipsilateral 1

Tabela 2



18 Rev Lat Mastol  Vol. 5  ♦  Nº 1  ♦  2004

R e f e r e n c i a s  b i b l i o g r á f i c a s

1.Silva IR. Gestão e implantação de centros de reabilitação fisioter-
apêutica no pós-operatório de câncer de mama. Informativo 
PDG Saúde 1997; 3(29). Disponível em: URL: http://www.
ufrgs.br/pdgs/

2. Kisner C, Colby LA. Exercícios terapêuticos: Fundamentos e técni-
cas. 3 ed. São Paulo: Editora Manole. 1998; 614-33.

3. Serravale N. Fisioterapia em mastectomizadas. Fisio & Terapia 
2003; (18): 9-11.

4. Barauna MA, Canto RST, Schulz E et al. Avaliação da amplitude de 
movimento do ombro em mulheres mastectomizadas pela 
biofotogrametria computadorizada. Revista Brasileira de 
Cancerologia 2004; 50(1): 27-31.

5. Wells Jr AS, Young VL, Andriole DA. Atlas de cirurgia da mama. 
Rio de Janeiro: Editora Revinter. 1997; 91-92.

6. Prado MAS. Aderência aos exercícios físicos em mulheres submeti-
das a cirurgia por câncer de mama. Ribeirão Preto, 2001. 
Monografia de graduação. USP.

7. Verderi E. A importância da avaliação postural. Revista Digital. 
Buenos Aires 2003; 8(57). Disponível em URL: http://www.
efdeportes.com/

8. Verderi E. Programa de Educação Postural. São Paulo: Editora 
Phorte. 2001; 15-21.

9. Bass BL. A relação entre a informação proprioceptiva e a manutenção 
da postura. 2002. Acesso em: 15/11/2003. Disponível em 
URL: http://www .fisionet.com.br /materias_id.asp?id=392.

10. Marques AP. Cadeias Musculares: Um Programa para Ensinar Aval-
iação Fisioterapêutica Global. Editora Manole. 1997; 1-4.

11. Camargo MC, Marx AG. Reabilitação Física no Câncer de Mama. 
1 ed. São Paulo: Roca. 2000; 35-56.

12. Bienfait M. Os Desequilíbrios Estáticos: Fisiologia, Patologia e 
Tratamento Fisioterápico. São Paulo: Summer Editorial. 
1995; 83-92. 

13. Ducci AJ, Pimenta CAM. Programas educativos e a dor oncológica. 
Revista Brasileira de Cancerologia 2003; 49(3): 185-92.

14. Machado ABM. Neuroanatomia funcional. 2 ed. São Paulo: Editora 
Atheneu. 2000; 101-117.

15. Bergmann A, Mattos IE, Koifman RJ et al. Morbidade após o 
tratamento para câncer de mama. Fisioterapia Brasil 2000; 
1(2): 101-108.injection for sentinel node biopsy in breast 
cancer. Am Surg 2002; 68: 87-91.

Avaliação postural em mulheres submetidas a mastectomia radical modificada: estudo de cinco casos Cardoso & Oliveira

oferecerá ao fisioterapeuta parâmetros para o acompa-
nhamento no pós-operatório ajudando na elaboração de 
um prognóstico de recuperação, prevenindo possíveis 
deformidades posturais que venham a se instalar no 

pré e no pós-operatório e conscientizando a paciente 
da importância dos procedimentos fisioterapêuticos no 
pós-operatório imediato, em que a intervenção se inicia 
oito horas após a cirurgia.
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