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RESUMO:
INTRODUÇÃO: O câncer é uma doença crônico degenerativa de origem multifatorial,
em que as células apresentam um alto índice de proliferação de forma desordenada.
As neoplasias malignas podem ser hereditárias ou de origem somática decorrentes
da ação de agentes carcinogênicos químicos, físicos ou biológicos. Sendo o câncer
de mama a segunda neoplasia mais incidente no mundo, onde a cada 4 casos de
mulheres com câncer, 1 possui o câncer de mama. OBJETIVO: Descrever as
estratégias de intervenções fisioterapêuticas no controle da dor em pacientes com
câncer de mama. METODOLOGIA: Este estudo consiste em uma revisão narrativa
onde a busca por artigos científicos foi realizada no período de agosto a outubro de
2019, nas seguintes bases de dados: Lilacs via Bireme e Medline via Bireme,
publicados nos últimos dez anos. Foram utilizadas referências em inglês, português e
espanhol, direcionados a mulheres com câncer de mama que apresentavam dor.
RESULTADOS: 21 artigos foram selecionados para leitura na íntegra onde quatro
foram selecionados para compor esta revisão. Conforme os resultados expostos
nessa revisão narrativa sobre intervenções fisioterapêuticas no controle da dor em
pacientes com câncer de mama mostraram a eficácia da fisioterapia através de
técnicas como: alongamento miofascial, pilates, cinesioterapia, drenagem linfática e
massoterapia, que contribuem para controle da dor e consequentemente melhora na
qualidade de vida. CONCLUSÃO: A fisioterapia tem grande contribuição para o alívio
da dor em mulheres com câncer de mama, e sua inclusão no tratamento segundo os
estudos é de fundamental importância, porém se sugere a realização de mais estudos
com maior rigor metodológico que tenha apenas dor como objetivo fisioterapêutico.
PALAVRAS-CHAVES: Câncer de mama. Dor do câncer. Fisioterapia.
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1. INTRODUÇÃO
O câncer é uma doença crônico degenerativa de origem multifatorial, em que
as células apresentam um alto índice mitótico, proliferação celular de forma
desordenada, sendo consequência de alterações no código genético. As neoplasias
malignas podem ser hereditárias, quando ocorrem mutações nas células
germinativas, compreendendo 5% a 10% dos casos. Porém, a maioria das mutações
tem origem somática decorrentes da ação de agentes carcinogênicos químicos, físicos
ou biológicos (INUMARU; SILVEIRA; NAVES, 2011).
A GLOBOCAN estimou que haverá cerca de 2,1 milhões de novos casos
diagnosticados de câncer de mama em mulheres em 2018, sendo a segunda
neoplasia mais incidente no mundo, onde a cada 4 casos de mulheres com câncer, 1
possui o câncer de mama (BRAY et al, 2018). No Brasil foram estimados 59.700 casos
novos de câncer de mama, para cada ano do biênio 2018-2019, com um risco
estimado de 56,33 casos a cada 100 mil mulheres (INCA, 2017).
As condições sociais, ambientais, políticas e econômicas estão relacionadas
diretamente com o risco de câncer em uma determinada população, assim como as
características biológicas dos indivíduos que a constituem (INCA, 2017). No câncer
de mama existem diversos fatores associados na sua etiologia, como a menarca
menor do que 12 anos, nuliparidade, uso de anticoncepcionais, terapia de reposição
hormonal (TRH) na menopausa, menopausa após os 55 anos, primeira gravidez após
os 30 anos, e mutações em silenciamento dos genes supressores de tumor como
BRCA1 e BRCA2 e no gene PABL2 (ACS, 2017; INCA, 2017; STEWART e WILD,
2014).
Após a realização da cirurgia ou terapias clínicas, é comum as mulheres
apresentarem algumas complicações como dor principalmente em braço, axila ou
região da mama, alteração sensorial decorrente da lesão do nervo intercostobraquial,
como parestesias e/ou disestesias, diminuição da amplitude de movimento e fraqueza
muscular (NASCIMENTO et al., 2012).
Grande parte das pacientes apresentam como sintoma principal a dor, podendo
surgir após a cirurgia e durante a radioterapia, quimioterapia ou
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hormonioterapia. Além disso, a dor pode persistir muito tempo após esses
procedimentos (JUNGET et al, 2003). Além desses fatores, pacientes submetidas a
radioterapia, ou que apresentem dor aguda pós-operatória e dissecção dos linfonodos
axilares foram associadas com dor persistente após a cirurgia de câncer de mama
(ANDERSEN, 2011).
A fisioterapia tem como objetivo controlar a dor, assim como a aumentar
funcionalidade e capacidade física dessas pacientes, apresentando um papel
essencial na reabilitação dessas pacientes (VILLANUEVA et al, 2012). Por isso, o
objetivo desta revisão de literatura foi descrever as estratégias de intervenções
fisioterapêuticas no controle da dor em pacientes com câncer de mama.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Tipos Histológicos do Câncer de mama
Há conhecimento sobre várias formas do câncer de mama, variando seus
comportamentos e evoluções, dando assim uma forma de tratamento e prognóstico
diferente para cada tipo. Com o objetivo de identificar e assim poder obter um melhor
resultado com o tratamento, foi publicada em 2012 pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) mais uma edição da classificação de tumores de mama. O carcinoma
mamário invasivo sem outras especificações e mais outros 20 tipos de variações
histológicas. Sendo o carcinoma ductal in situ e os carcinomas lobulares os mais
frequentemente encontrados. (RAFFO, 2018)
O carcinoma mamário invasivo é formado por um grupo de tumores epiteliais
malignos que ultrapassam a membrana basal da unidade ducto tubular terminal,
penetra o estroma e possui potencial para produzir metástases. O carcinoma ductal
“in situ”, corresponde a uma proliferação epitelial neoplásica intraductal que não
ultrapassa a barreira da membrana basal. Podendo ser classificados em graus I, II, III,
devido ao seu volume nuclear, a distribuição da cromatina e as características dos
nucléolos, representando assim o seu grau de agressividade. Os carcinomas lobulares
são lesões que podem ser locais ou extensas, que acometem a unidade lobular e
podem expandir-se para os ductos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).
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2.2 Dados epidemiológicos sobre o câncer de mama
O câncer de mama é o câncer mais diagnosticado na maioria dos países (154
de 185), sendo assim a principal causa de morte por câncer em mais de 100 países,
tendo como exceção Austrália/Nova Zelândia, Norte da Europa e América do Norte,
onde o câncer de pulmão é a principal causa, e em muitos países (BRAY et al., 2018).
Nos EUA a taxa de incidência do câncer de mama vem aumentando
relativamente, sendo de 0,4% entre os anos de 2006 a 2015. Já em 2019 a expectativa
é de que 268.600 mulheres sejam diagnosticadas com câncer de mama invasivo,
2.670 homens e o carcinoma in situ com 62.930 novos casos (ACS, 2019).
No Brasil o câncer de mama representa a primeira causa de morte por câncer,
sendo responsável por 14,7% dos óbitos, desconsiderando os tumores de pele não
melanoma. O câncer de mama também é o primeiro mais frequente nas mulheres das
Regiões Sul (73,07/100 mil), Sudeste (69,50/100 mil), Centro-Oeste (51,96/100 mil) e
Nordeste (40,36/100 mil). Na Região Norte, é o segundo tumor mais incidente
(19,21/100 mil) (INCA, 2017).

2.3 Fatores de risco do câncer de mama
Os fatores de risco mais conhecidos do câncer de mama estão relacionados à
fatores genéticos, idade e aos endócrinos. O mais importante fator de risco para o
câncer de mama é a idade, cerca de 70-80% dos tumores são diagnosticados a partir
dos 50 anos, aumentando assim o risco do câncer de mama com a idade
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).
Os fatores de risco endócrinos estão ligados ao estímulo estrogênico, seja
endógeno ou exógeno, quanto maior for o tempo de exposição maior será o risco.
Possuem um maior risco as mulheres com história de menopausa tardia (instalada
após os 50 anos de idade), primeira gravidez após 30 anos, nuliparidade, menarca
precoce, terapia de reposição hormonal pós-menopausa, principalmente se
prolongada por mais de 5 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).
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O câncer de mama pode ser de caráter hereditário, e o histórico familiar e o
diagnóstico precoce (mulheres com menos de 50 anos), podem indicar essa
predisposição genética associada a presença de mutações em determinados genes,
como mutações em silenciamento dos genes supressores de tumor como BRCA1 E
BRCA2, correspondendo cerca de 5 a 10% do total de casos (ADAMI, 2008). Outros
fatores incluem a ingestão regular de álcool, exposição a radiações ionizantes em
idade inferior a 40 anos, e a obesidade (principalmente quando o aumento de peso se
dá após a menopausa e sedentarismo), sendo assim a prática de atividade física
considerada um fator protetor (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).

2.4 Tratamento Cirúrgico e Clínico
2.4.1 Tratamento Cirúrgico
A escolha sobre o tipo de cirurgia irá depender do estadiamento clínico e do
tipo histológico, podendo ser conservadora, onde é feita a ressecção de um segmento
da mama (setorectomia, tumorectomia alargada e a quadrantectomia), com retirada
dos gânglios axilares ou linfonodo sentinela ou radicais, que é a mastectomia
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
A mastectomia se divide em radical do tipo Haslted e as radicais modificadas
Madden e Pattey. A radical tipo Halsted consiste na remoção da glândula mamaria,
músculos peitorais maior e menor e linfonodos axilares (FISHER, 2002). A radical
modificada à Madden se dá pela preservação do músculo peitoral menor e a cirurgia
modificada de Patey consiste na ressecção do mesmo (VERONESI et al., 2002). Além
disso, a mastectomia pode estar associada com a reconstrução imediata e
mastectomia poupadora de pele (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).
2.4.2 Tratamento Clínico
O tratamento clínico do câncer de mama é composto por quimioterapia,
radioterapia, hormonioterapia e/ou terapia alvo (trastuzumabe-herceptin). A escolha
do tratamento será de acordo com o

perfil molecular segundo análise

imunohistoquimica, onde mulheres que apresentarem receptores hormonais positivos,
terão indicação de hormonioterapia. Aquelas que apresentarem o HER-2
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positivo, terapia alvo, todos com o objetivo de retardar o crescimento do tumor e evitar
metástases (HARBEECK, 2016).
A quimioterapia é considerada uma modalidade de tratamento sistêmico do
câncer, com maior incidência de cura e que aumenta a sobrevida através da utilização
de agentes químicos que alteram o processo de crescimento e divisão celular com o
objetivo de eliminar as células cancerígenas. A quimioterapia pode ser neoadjuvante,
quando aplicada com o objetivo de reduzir o tamanho do tumor antes da realização
da cirurgia ou adjuvante, sendo aplicada após a realização da cirurgia, com a
finalidade de eliminar as células cancerígenas. Devido a presença de alta dosagem
de agentes químicos, pode haver alguns efeitos colaterais como: confusão mental,
depressão, sonolência, vertigem, parestesias, ototoxicidade, vômito, cefaleia, febre,
tontura, entre outros (ANDRADE; SILVA, 2007).
O tratamento através da radioterapia vem sendo utilizado desde muito tempo
em pacientes que sofrem diversas formas de câncer, com o objetivo de eliminar as
células do tumor por meio de feixes de radiação ionizante. A dose de radiação é
previamente calculada e aplicada em um volume de tecido que engloba o tumor e
também células saudáveis. Podendo ser dividida em três modalidades, sendo elas: a
braquioterapia, que consiste na aplicação direta de radiação no tumor por meio de
sementes; a telerapia pode ser definida como a aplicação de radiação por meio de um
aparelho de forma não invasiva; e a radiocirurgia, trata-se de um procedimento que
se utiliza um sistema de coordenadas espaciais, permitindo uma alta dose de radiação
em uma única sessão, sendo alta precisão e não invasivo. Devido a essa quantidade
de radiação que é liberada independe de sua forma de aplicação, pode ocorrer efeitos
colaterais como: dor, queimaduras, náuseas, entre outros (FRIGATO; HOGA, 2003).
A hormonioterapia tem como objetivo, prevenir a interação entre vias
estrogênicas e estrógenos de estimulação neoplásica celular. A partir do bloqueio da
produção de estrogênio e do bloqueio da ação dos estrógenos, no qual o bloqueio da
produção de estrogênio se dá pela inibição ovariana (ooforectomia), produto químico
como o análogo LH-RH (hormônio de liberação do hormônio luteinizante) e inibidores
da aromatase. O tamoxifeno atua bloqueando a ação dos receptores de estrógenos
(DOWSETT et al., 2010).
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A terapia alvo faz uso do herceptin (trastuzumabe), sendo um medicamento
antineoplásico biológico. O tratamento é baseado a partir de diversos fatores, incluindo
os status dos biomarcadores específicos, como o receptor do fator de crescimento
epidérmico humano tipo 2 (HER2), sendo a super expressão HER2 associado a um
tumor mais grave e com pior prognóstico. O trastuzumabe apresenta efeitos adversos
agudos, como a cardiotoxicidade e aumento do risco de metástases cerebrais, porque
esta medicação não ultrapassa a barreira hematoencefálica (CONASS, 2013).

2.5 Fisiopatologia da dor
Dor é o resultado da ativação coordenada de várias áreas do cérebro (áreas
subcorticais e corticais). O processamento cortical da dor começa em paralelo em
áreas sensoriais, motoras e límbicas, onde aumenta rapidamente para o recrutamento
de redes insulares e fronto-parietais anteriores e na ativação de estruturas
perigenuais, cinguladas posteriores e hipocampais, trazendo a sensação aversiva no
qual chamamos de dor, que é o resultado da ativação articular, coordenada no tempo
e espaço (WIECH, 2016).
A partir do tempo e duração, a dor tem como classificação aguda e crônica. Dor
aguda é uma resposta fisiológica normal a um produto químico, térmico ou estímulo
mecânico. Esse tipo de dor geralmente acompanha lesão traumática, cirurgia, dano
tecidual e processo inflamatório. Dor crônica se refere à dor persistente por 3 ou mais
meses, onde a mesma faz com que o corpo se torne mais sensível, hiper-responsivo,
e apresente quadro álgico intenso e incessante (JOHN et al, 2001).

2.6 Etiologia da dor no câncer de mama
No pós-operatório a dor consiste na queixa principal das pacientes, podendo
iniciar em horas, semanas ou meses. A queixa de dor do tipo crônica é mais comum
posteriormente a mastectomia radical com linfadenectomia axilar, localizando-se
normalmente na face anterior do tórax, axila, e/ou na metade superior do braço. A
presença de dor está mais relacionada com a abordagem sobre a axila do que o
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procedimento

cirúrgico

escolhido,

devido

à

sua

proximidade

do

nervo

intercostobraquial, podendo assim ser lesado (COSTA et al., 2014).
A dor neuropática é comum em pacientes que passaram por procedimentos
cirúrgicos para o tratamento do câncer de mama, como a dor e alterações sensitivas
no trajeto do nervo intercostobraquial, podendo também apresentar dor da mama
fantasma que é uma sensação dolorosa da mama que foi removida, como se ainda
estivesse presente (COUCERIO; MENEZES; VALÊNÇA, 2009).
Um subtipo de dor crônica que está incluída na dor neuropática devido a
procedimentos cirúrgicos como a mastectomia, é a síndrome dolorosa pósmastectomia (SDPM). Nessa síndrome a lesão do nervo intercostobraquial tem sido
apontada como a causa mais comum. Mas, existe a possibilidade de ser devido a
outras causas como: dor por lesão de outros nervos como peitoral medial, peitoral
lateral, torácico longo e toracodorsal e dor decorrente a presença de neuroma
(COUCEIRO; MENEZES; VALÊNÇA, 2009).
Existe

grande possibilidade do

desenvolvimento

de

algumas outras

complicações devido a presença de dor como: deformidades posturais, redução de
amplitude de movimento (ADM) e redução de força muscular. Se dá principalmente
em ombro, cotovelo, punho e dedos, afetando especialmente os movimentos de
abdução e flexão. A redução da ADM se dá também pelo receio em agravar o quadro
álgico; consequentemente levando a uma diminuição da força muscular, resultante do
desuso do membro acometido; tornando um ciclo vicioso de limitação de movimento
(NEUNER et al., 2014; FLORES et al., 2014; HADDAD et al., 2013).
2.7 Avaliação da dor
Na avaliação da intensidade da dor, é feito o uso de escalas, como as
unidimensionais que incluem escala de avaliação numérica de 0 a 10; escala verbal,
para que o paciente descreva se possui nenhuma dor, dor leve, dor moderada e dor
intensa; ou escala analógica visual com linha de 10 cm, sendo nenhuma dor à
esquerda e dor intensa à direita, e o paciente indica o lugar da linha onde mais se
identifica; e para pacientes que possuem dificuldades em utilizar esses métodos,
existem escalas que utiliza desenhos de fases, do sorriso à aflição (Sutton LM et al.,
2002).

16

Um outro instrumento que também possui a avaliação do sintoma dor da
pessoa com câncer é o European Organization for Reserarch and Treatment of Cancer
Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30). Essa escala avalia a qualidade de
vida do paciente de uma forma geral apresentando 30 questões que avaliam o
paciente nas últimas duas semanas. O instrumento inclui cinco escalas funcionais
(função física, função cognitiva, função emocional, função social e desempenho de
papeis); três escalas de sintomas que inclui fadiga, dor, náuseas e vômitos, além de
uma escala de qualidade de vida e saúde global com seis outros itens que avaliam
sintomas comuns em pacientes com câncer. Além disso a escala possui um item para
avaliar o impacto financeiro que a doença trouxe ao paciente. O método de avaliação
da escala consiste em dar valores de zero a 100 a cada opção, e quanto maior a
pontuação maior o nível de resposta. Uma alta pontuação na escala de sintomas
significa um alto nível de sintomatologia e nas escalas funcionais, quanto maior a
pontuação melhor o nível funcional do paciente (GOMES et al, 2018).
2.8 Fisioterapia no controle da dor
A fisioterapia possui um papel fundamental na prevenção e tratamento das
complicações que são adquiridas devido ao tratamento de câncer de mama. A
fisioterapia dever ser realizada tanto na fase de pré-tratamento (diagnóstico e
avaliação), durante o tratamento e após o tratamento, favorecendo assim o retorno
mais precocemente para as atividades de vida diária (BERGMANN et al., 2006).
2.8.1 Cinesioterapia
A cinesioterapia tem fundamental importância para prevenção e tratamento da
dor após intervenções cirúrgicas. Exercícios de alongamento, exercícios ativo-livres e
ativos-assistidos do membro superior, é um instrumento necessário para auxílio na
profilaxia e terapêutica dos sintomas álgicos, restabelecendo função física, social e
auxiliando na reinserção laboral (RETT et al., 2012).
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2.8.2 Massoterapia
A presença de pontos gatilho, falta de mobilidade da fáscia e aderências
miofasciais nos músculos, leva a dor na parte superior do corpo. Após um ano de
cirurgia de câncer de mama a prevalência da síndrome da dor miofascial é de 45%
(LAMCOBA et al., 2010). A massoterapia constitui de técnicas de manipulação de
músculos e fáscias com o objetivo de promover sensação de prazer, relaxamento
muscular, alivio da dor melhorando assim o bem-estar, através de pressão sobre os
tecidos moles, manobras de estiramento e aplicação rítmica de toque (SAMPAIO et
al., 2005)

2.8.3 Drenagem linfática manual

A fisioterapia também trabalha realizando a drenagem linfática que atua sobre
os trajetos dos vasos linfáticos, levando para as áreas normais este acúmulo de liquido
da área edemaciada. O linfedema é um quadro patológico crônico causado devido a
um dano para o sistema linfático gerando um déficit na troca de líquidos do interstício,
que pode surgir em qualquer época após a cirurgia, desde pós-operatório imediato até
alguns anos depois. Esse déficit gera desconforto, dor, diminuição da ADM, alterações
sensitivas e aumenta o risco de infecções, e a drenagem tanto pode prevenir como
também auxiliar no tratamento dessa complicação (LUZ; LIMA, 2011).

3. DELINEAMENTO METODOLÓGICO
Este estudo consiste em uma revisão narrativa que é descrita como: conjunto
de publicações amplas, que de acordo com o ponto de vista teórico ou contextual
descrevem e discutem o desenvolvimento de um assunto específico. (BERNARDO;
NOBRE; JATENE, 2004).
A busca por artigos científicos foi realizada no período de agosto a outubro de
2019, nas seguintes bases de dados: Literatura latino-americana e do Caribe em
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Ciências da Saúde (Lilacs) via Bireme e Medical Literature Analysis Sand Retrieval
System Online (Medline) via Bireme, publicados nos últimos dez anos, nos idiomas:
português, inglês e espanhol. Foram empregados os seguintes descritores presentes
nos Descritores de Ciências da Saúde (DeCS): neoplasias da mama, dor do câncer e
fisioterapia, tal quanto os seus correspondentes em inglês presentes no Medical
Subjects Headings (MeSH): Breast Neoplasms, Cancer pain e Physical Therapy
combinados entre si através do operador booleano AND. (Quadro 1)
BASE DE DADOS

MEDLINE via BIREME

LILACS via BIREME

ESTRATÉGIAS DE BUSCA
tw:(fisioterapia)) AND (tw:(dor do
câncer)) AND (tw:(câncer de mama))
(tw:(fisioterapia)) AND (tw:(dor do
câncer))
tw:(fisioterapia)) AND (tw:(dor do
câncer)) AND (tw:(câncer de mama))
(tw:(fisioterapia)) AND (tw:(câncer de
mama))

A pesquisa foi realizada através de três pesquisadoras independentes
utilizando como critérios de inclusão ensaios clínicos randomizados, em que é
abordado a atuação da fisioterapia, utilizando métodos de tratamento que proposta
também o controle da dor em mulheres com câncer de mama. Foram excluídos artigos
que tenham seu ano de publicação superior ao período de dez anos, que sua
população não sejam mulheres com câncer de mama e que apresentassem outras
síndromes dolorosas não relacionadas ao câncer de mama.
Os resultados deste estudo serão compostos de artigos que apresentam como
desfecho o alívio da dor e/ou melhora da qualidade de vida em mulheres com câncer
de mama, analisando como os recursos fisioterapêuticos interferem na redução da dor
dessas pacientes.

4. RESULTADOS
Foram identificados 49 artigos nas bases de dados utilizadas e após a
seleção e discussão baseada em título e resumo, foram selecionadas 13
referências para leitura completa. Desses, seis artigos foram excluídos por não
obedecerem aos critérios de inclusão, e quatro artigos foram selecionados para
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compor a análise qualitativa (figura 1). Sendo todos ensaios clínicos
randomizados.

identificação

Figura 1 – Fluxograma de seleção dos estudos

Registros identificados por meio de
pesquisa no banco de dados (n= 49)
Medline (n = 29)

Registros após duplicação removida

Triagem

(n = 49 )

Incluídos

Ilegibilidade

Registros selecionados
(n = 49 )

Registros excluídos
(n = 41 )

Artigos de texto
completo avaliados para
elegibilidade

Artigos de texto
completo excluídos,
com motivos

(n = 21)

(n = 17)

Estudos incluídos na
síntese quantitativa
(n = 4)
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Os estudos incluídos avaliaram os efeitos do alongamento miofascial,
massagem,

cinesioterapia,

pilates,

drenagem

linfática

combinada

com

cinesioterapia e drenagem linfática individualmente para redução de dor, melhora
da qualidade de vida, além da redução de outras complicações comuns devido aos
tratamentos do câncer de mama.
Como no estudo de Groef et al (2017) onde foram recrutadas mulheres após
o tratamento do câncer de mama primário, com as sessões de radioterapia
finalizadas pelo menos três meses antes, tendo dores na região superior do corpo
há mais de três meses atingindo 4 na escala visual analógica para dor (EVA) e
presença de disfunções miofasciais na região superior. Os pacientes foram
divididos em dois grupos, onde o grupo intervenção recebeu técnicas de liberação
miofascial manual sobre pontos de gatilho na região do peitoral, cervical, diafragma
e cicatrizes, com sessões de 30 minutos de duração, de 1-2 vezes por semana,
durante 12 semanas. Já o grupo controle foi submetido a um placebo que consistia
na aplicação mínima de pressão por 10-15 segundo, sem a movimentação de
tecidos, tendo a mesma frequência e duração do grupo intervenção.
Já no estudo de Alpozgen et al (2016) incluiu 57 pacientes com um diagnóstico
de câncer de mama e o desenvolvimento da redução da amplitude de movimento
no ombro (limitação de 20° ≥ em flexão, a abdução e rotação externa ou interna)
devido ao tratamento do câncer de mama, que foram divididas aleatoriamente em
três grupos, sendo um composto de 19 pacientes submetidas a exercícios do
método pilates, já o segundo por 19 pacientes realizaram exercícios de
alongamento e fortalecimento para músculos do ombro, além de exercícios de
respiração, enquanto o terceiro grupo composto de 19 pacientes submetidas a uma
prática de exercícios em casa após orientação do fisioterapeuta, mantendo o
contato por telefone a cada sete dias. Ambos os grupos realizaram os exercícios
durante 8 semanas, duas vezes na semana, durante 30-40 minutos.

Enquanto Cho et al. (2015) realizou um estudo com 41 pacientes com câncer
de mama com a dor ao longo de no mínimo grau 3 na escala visual analógica em
braço, cotovelo ou dorso, e com cordão linfático visível ou palpável no braço ou
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mama, pelo menos 4 semanas após a mastectomia. Foram divididas em dois
grupos, sendo o primeiro composto por 20 pacientes submetidas a um programa
de exercício de fortalecimento para flexor de ombro, abdutor de ombro e flexor de
cotovelo, além de terapia manual através da mobilização de tecidos moles para
remover os cordões linfáticos e mobilização escapular, tendo duração de 40
minutos, 3 vezes por semana durante 4 semanas; O segundo grupo foi composto
por 21 pacientes que receberam o adicional de 30 minutos de drenagem linfática
manual, após a realização dos exercícios. Mostrando uma melhoria significativa na
função física e emocional e funcionamento social, fadiga e dor em ambos os grupos
PTMLD e PT (P< 0,05).

Fernandez et al., (2012) desenvolveram um estudo com 44 mulheres que
possuíam dor no ombro e pescoço decorrente a cirurgia de mastectomia, onde
foram divididas aleatoriamente em 2 grupos, no qual o grupo intervenção realizou
um programa de fisioterapia multidimensional de 8 semanas, consistindo em
exercícios de fortalecimento, mobilidade, aeróbicos e alongamentos por 3 vezes
na semana, com duração de 90 minutos, sendo de 30-40 minutos de treino de
mobilidade e alongamento, 30-40 minutos de treino de força. O grupo controle
seguiu as recomendações habituais do oncologista em relação ao estilo de vida
saudável, como a alimentação correta, comportamento e exercício físico.
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As características dos estudos incluídos, assim como as respectivas intervenções, desfecho e método de avaliação
podem ser observados no Quadro 2.
Quadro 2 – Caracterização das publicações
AUTOR/ANO

AMOSTRAGEM

OBJEITVO

PROTOCOLO

MÉTODO DE

RESULTADOS

AVALIAÇÃO
GROEF

et

al/

N: 50
Grupo controle: 25
mulheres
Grupo intervenção:
25 mulheres

Investigar o efeito do
alongamento miofascial
para o tratamento da dor
persistente no membro
superior, após tratamento
de câncer de mama.

Grupo 1: 12 sessões de
alongamento miofascial
Grupo 2: 12 sessões de
terapia com placebo.

Questionário de
McGill
Escala
Visual
Analógica para
dor (EVA)

ALPOZGEN

et

N: 57
Grupo 1: 19
Grupo 2: 19
Grupo 3: 19

Avaliar a eficácia de
exercícios baseados no
método
Pilates,
em
comparação
com
o
exercício combinado e
grupos de exercícios em
casa, na reabilitação da
dor em membro superior
relacionados com o
tratamento do câncer da
mama.
Avaliar os efeitos da
terapia física combinada
com a drenagem linfática
manual em função do
ombro, dor, linfedema,
cabos
visíveis,
e

Grupo 1: terapia por meio
do método Pilates
Grupo 2: exercícios de
alongamento,
fortalecimento
e
exercícios para aumento
da
amplitude
de
movimento do ombro.
Grupo 3: programa de
exercícios em casa e
orientações.
Grupo 1: terapia física três
vezes por semana durante
quatro semanas, incluindo
10 minutos de
aquecimento
que
consistia em 8 exercícios

Teste
de
Kruskal-Wallis
EVA
Goniômetro
Dinanômetro

2017

al/2016

CHO et al/2015

N: 41
Grupo 1: 20
Grupo 2: 21

EORTC
QLQ-BR23
EORTC QLQC30
EVA
Goniômetro

Os
pacientes
do
grupo
intervenção
tiveram
uma
redução
significativa
na
intensidade da dor quando
comparada ao grupo controle
(EVA -4/10 versus -2/10). Após
um período de 6 a 12 meses da
intervenção, 44% das mulheres
do grupo intervenção ainda
apresentavam dor, contra 64%
das mulheres do grupo controle.
Os níveis de dor durante o
movimento
diminuiu
significativamente em todos os
grupos após a intervenção
(p<.001). Da mesma forma, os
parâmetros de dor durante ao
repouso
melhoraram
significativamente em todos os
grupos (p<0,05).

A comparação da incidência de
linfedema e cordões linfático
visíveis entre os dois grupos
após o tratamento de 4
semanas demonstrou que houve
o aparecimento do
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qualidade de vida (QDV)
em doentes com câncer
de mama com síndrome
axilar.

FERNANDEZ et
al/2012

N: 44
Grupo intervenção:
22
Grupo controle: 22

Avaliar os efeitos de um
programa de fisioterapia
para alívio da dor no
pescoço
e
ombro,
hipersensibilidade e a
presença
de
pontosgatilho
ativos
em
sobreviventes de câncer
de mama

de
alongamento
e
exercícios
de
fortalecimento.
Foi
realizado a terapia manual
com duração de 30
minutos.
Grupo 2: terapia física com
adicional de 30 minutos de
drenagem
linfática
manual, cinco vezes por
semana
durante quatro semanas.
Grupo 1: programa de
fisioterapia composto de
treinamento
individual
físico
(aeróbio,
mobilidade, alongamento
e
exercícios
de
fortalecimento) e 12 horas
de
recuperação
(alongamento,
massagem) intervenções
(3 vezes / semana,
90min);
Grupo
2:
recebeu
tratamento seguindo as
orientações
habituais
recomendadas
pelo
oncologista em relação a
um estilo de vida saudável
para pacientes
com o câncer de mama.

linfedema em seis pacientes do
grupo 1 e em nenhum dos
pacientes do grupo 2. Na
avaliação
pós-intervenção
mostrou
uma
redução
significativa
na
dor
em
comparação ao grupo 1 (P
<0,005), também houve uma
redução significativa da dor do
grupo 2 (P <0,05).

Versão
espanhola
do
Minnesota
Leisure Time
PhysicalActivity
Questionnaire
EVA

Redução da dor em pescoço (P
< 0,001) e ombro (P < 0,001) e
redução significativa de dor a
palpação dos músculos deltóide
(0,357), segundo metacarpo
(0,185) e tibial anterior (0,821)
em comparação ao grupo
controle.
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5. DISCUSSÃO
Os estudos analisados evidenciaram que as intervenções fisioterapêuticas
como massoterapia, drenagem linfática, cinesioterapia e pilates são benéficas na
melhora do quadro álgico em mulheres com câncer de mama.
O estudo de Fernandez et al., (2012) evidenciou que a utilização da
cinesioterapia e através de exercícios aeróbicos, resistidos e de mobilidade
juntamente com a utilização de alongamentos e massoterapia trouxe melhora
estimada da dor e dos pontos gatilhos principalmente em pescoço, ombro, axila e
melhora no limiar de dor a pressão. Podendo ser associada à redução da dor, sendo
P < 0,001 em pescoço e P < 0,001 em ombro com a diminuição da atividade dos
pontos de gatilhos, havendo a necessidade de futuros estudos para confirmar essa
suposição. Sendo assim um programa mais generalista quanto ao uso da fisioterapia
e não específico quanto ao benefício de cada técnica quando utilizada isoladamente.
Concordando assim com o estudo de Cho et al., (2015) que também evidenciou
a utilização de exercícios cinesioterapêuticos, mas combinando com a drenagem
linfática manual (grupo 1) e a realização da cinesioterapia feita de forma isolada (grupo
2). Resultou em melhora significativa na dor (P <0,005), função física, função
emocional, função social, fadiga, sintomas no braço e da mama em ambos os grupos.
A força dos flexores do ombro, abdutores e pontuação de dor através do NRS também
se mostraram melhorados em ambos os grupos. Tendo como principal diferença o
desenvolvimento do linfedema em cinco pacientes do grupo que realizou apenas a
cinesioterapia e em nenhum paciente do grupo que realizou a cinesioterapia
juntamente com a drenagem linfática, confirmando assim a eficácia da cinesioterapia
quando associada à drenagem como pós-operatório imediato (4 semanas após a
cirurgia) para redução de linfedema e consequentemente alívio da dor.
Em contrapartida o estudo de Groef et.al, (2017) teve como objetivo avaliar a
eficácia da terapia miofascial, evidenciando que após a intervenção, o grupo que
recebeu a fisioterapia padrão associada terapia miofascial demonstrou uma redução
significativamente maior na intensidade da dor comparada com o grupo controle que
realizou fisioterapia padrão associada a um placebo. O estudo não mostrou efeitos
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benéficos em longo prazo (de 6 a 12 meses). Não houve diferença entre os grupos
para função do ombro tanto a curto ou longo prazo. Através do SF-36 foi observado
melhora na capacidade funcional depois de 3 meses e após 12 meses, em favor do
grupo controle, porém na função mental houve uma melhora significativamente maior
no grupo intervenção em comparação ao grupo controle. Devido à realização de
múltiplos testes os resultados do estudo são contraditórios, não deixando claro a
eficácia da fisioterapia padrão associada a terapia miofascial para aumento da
funcionalidade em ombro.
Todavia Alpozgenet et al., (2016) mostraram em seu estudo resultados na
melhorada dor, força muscular e estado funcional em pacientes com dificuldades em
membros superiores, em todos os grupos avaliados. Houve redução dos parâmetros
de dor durante o repouso em todos os grupos, também foi possível observar que os
níveis de dor ao movimento reduziram significativamente em todos os grupos após as
intervenções, além do aumento da amplitude de movimento em todos os grupos no
final do tratamento, ou seja verificou-se que o exercício sob a supervisão de um
fisioterapeuta numa clínica e o pilates levam efeitos mais benéficos quando
comparado a um programa de exercícios realizados em casa orientados por um
fisioterapeuta.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme

os

resultados expostos

nessa

revisão

narrativa

sobre

intervenções fisioterapêuticas no controle da dor em pacientes com câncer de
mama mostraram resultados positivos em relação as possibilidades de tratamento
fisioterapêutico para o controle da dor, principalmente através de técnicas como:
alongamento miofascial, pilates, cinesioterapia, drenagem linfática e massoterapia
contribuindo para o controle da dor e consequentemente uma melhora na
qualidade de vida.
Os estudos incluem bastante a cinesioterapia, e segundo evidências ela é
de fato a principal intervenção fisioterapêutica utilizada e que traz inúmeros
benefícios (como a redução da dor) para as pacientes que estão em tratamento do
câncer de mama, mas é possível concluir que a cinesioterapia associada a

26

outras técnicas se torna ainda mais eficaz, como a drenagem linfática, terapia
miofascial e treinamento aeróbico.
Devido a um número elevado de artigos que associam a dor com a
redução de amplitude de movimento, seria interessante artigos apenas com o alívio
da dor como objetivo da fisioterapia.
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