
Introdução 

Resultados

Após mastectomia e reconstrução com implante,

liberação precoce da amplitude articular livre foi

benéfica para restabelecimento cinético-funcional

e controle álgico.

Exercícios em amplitude livre foram seguros em

relação às complicações cicatriciais após

mastectomia ou cirurgia conservadora com

reconstrução imediata.

Conclusão

Ensaio clínico randomizado, aprovado pelo Comitê

de Ética em Pesquisa da instituição de coleta de

dados.

Participaram do estudo 120 mulheres, 60

submetidas a mastectomia e reconstrução imediata

com prótese ou expansor e 60 submetidas a

cirurgia conservadora com técnica oncoplástica e

simetrização contralateral.

Passaram por avaliações no pré-operatório e 07, 15,

30, 60 e 90 dias após a cirurgia.

Todas as pacientes iniciaram fisioterapia no dia

seguinte à cirurgia, com exercícios limitados à 90

graus de amplitude de ombro.

Método

LIMITAÇÃO DE AMPLITUDE DE OMBRO POR 

15 OU 30 DIAS NO PÓS-OPERATÓRIO DE 

CÂNCER DE MAMA COM RECONSTRUÇÃO 
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Pacientes submetidas a mastectomia e reconstrução

imediata com liberação de exercícios de membros

superiores livres após 15 dias de cirurgia tiveram

menos dor, maior amplitude de ombro e melhor

função de membros superiores, em comparação às

que ficaram com movimento restrito à 90 graus por

30 dias, sem diferença entre os grupos nestas

variáveis nas pacientes que realizaram cirurgia

conservadora.

Não houve diferença entre os grupos na incidência

de complicações cicatriciais em nenhum perfil

cirúrgico (mastectomia ou cirurgia conservadora).

Avaliar amplitude de movimento de ombro, dor,

função dos membros superiores e incidência de

complicações cicatriciais (deiscência, seroma,

infecção e necrose) em mulheres após cirurgia de

câncer de mama com reconstrução imediata

submetidas a protocolo de exercício pós-operatório

com limitação da amplitude articular do ombro

durante 15 ou 30 dias..

Objetivo 

A fisioterapia desempenha papel importante na

prevenção e tratamento de complicações motoras e

funcionais no pós-operatório de câncer de mama,

havendo segurança na realização de exercícios de

membros superiores com amplitude livre, em

relação às complicações cicatriciais.

Não existem, no entanto, estudos prospectivos com

protocolos de fisioterapia em pacientes submetidas

à reconstrução imediata.

Após 15 dias da cirurgia, foram randomizadas em

dois grupos:

•Grupo de Amplitude Livre (30 cada tipo cirúrgico) -

liberadas para realizar os exercícios do protocolo e

as atividades de vida diária (AVDs) em amplitude

livre;

•Grupo de Amplitude Limitada (30 cada tipo

cirúrgico) - manutenção da orientação de exercícios

e AVDs em amplitude de ombro limitada a 90o até o

trigésimo dia de pós-operatório, quando também

foram liberadas a realizar os exercícios e as AVDs

em amplitude livre.


