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Tabela 1 - Caracterização em relação ao tratamento por câncer de mama.
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Caracterizar a qualidade de vida, função, força muscular e

amplitude de movimento do membro superior de mulheres

mastectomizadas tratadas na região norte do Brasil.

Tabela 2 - Caracterização da qualidade de vida, função, força de preensão manual e 

amplitude de movimento do membro superior.

No presente estudo, as mulheres tratadas por câncer de mama

apresentam alterações funcionais no membro superior com redução da

força muscular; e quando mensurada a goniometria grande parte das

participantes apresentaram algum grau de limitação, para os movimentos

de abdução e flexão de ombro.

Objetivo 

O tratamento para o câncer de mama pode levar a complicações

precoces ou tardias, que em muitas vezes impactam na

funcionalidade do membro superior. É comum observar no membro

superior homolateral à cirurgia alterações físicas e funcionais,

como linfedema, dor, restrição de movimento do ombro, hipotrofia e

fraqueza muscular impactando diretamente na sua qualidade de

vida. 1-4

Método 

Trata-se de um estudo transversal piloto, aprovado pelo Comitê

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Amapá (nº

2.410.98). O recrutamento ocorreu nas comunidades da cidade de

Macapá (AP, Brasil) por meio da divulgação em cartazes, e-mail e

mídias sociais e parceria com uma clínica oncológica.

Critérios de inclusão 

- Mastectomia unilateral;

- Média de idade 51,57 ± 2,56 anos e IMC 28,90 ( 0,90) kg/cm2;

- Finalizado tratamento adjuvante.

Critérios de exclusão 

- Metástases ou recidivas do câncer de mama;

- Mastectomia bilateral;

- Cirurgia conservadora;

- Disfunção mioesquelética nos membros superiores anterior ao 

diagnóstico de câncer de mama.

15 

voluntárias

Análise estatística

Para verificar a distribuição dos dados foi empregado o teste de Shapiro-

Wilk, a caracterização da amostra foi apresentada em frequência e

porcentagem e os dados demográficos e as características dos grupos

foram apresentados em média, desvio padrão e com intervalo de confiança

a 95%.

Anamnese

História do tratamento clínico
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Figura 1 - Dinamometria (Jamar®)

Variáveis Média DP IC 95%

FACT – B +4 (escore) 116,23 5,39 104,59 – 127,89

DASH (escore) 16,72 2,99 10,25 – 23, 18

FM homolateral (Kg) 20,98 4,74 11,50 – 30,46

FM contralateral (Kg) 21,51 4,27 12,97- 25,78

Flexão homolateral () 160,70 15,11 142,69 – 175,81

Flexão contralateral () 168,72 8,84 151,04 – 186,4

Abdução homolateral () 149,40 27,90 121,50 – 177,30

Abdução contralateral () 165,92 14,31 137,3 – 180,23

FACT-B+4: Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast plus Arm Morbidity; DASH: Disabilities of

the Arm, Shoulder and Hand; FM: Força de preensão manual; DP: desvio padrão; IC: Intervalo de

confiança.

Variáveis Mastectomia (n=15)

Lateralidade

Direito 7 (46,6%)

Esquerdo 8 (53,3%)

Esvaziamento axilar

Sim 12 (80%)

Não 3 (20%)

Linfonodo sentinela

Sim 14 (93,3%)

Não 1 (6,7%)

Radioterapia

Sim 7 (41,2%)

Não 8 (47,15)

Quimioterapia

Sim 14 (93,3%)

Não 1 (6,7%)
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