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Introdução: O tratamento cirúrgico do câncer de mama pode determinar complicações no pós-operatório, como 
restrição da amplitude de movimento (ADM) do ombro, prejuízo na função do membro superior (MS), dor, aderências 
cicatriciais e linfedema. Neste contexto, a fisioterapia é importante para prevenção e recuperação destas compli-
cações. Objetivo: Comparar incapacidade, dor e ADM do MS homolateral à cirurgia para tratamento do câncer de 
mama, antes e após um protocolo cinesioterapêutico, além de verificar se há correlação entre estas variáveis. Mé-
todos: Ensaio clínico não aleatorizado (aprovado pelo CEP, CAAE: 02201312.2.0000.0058), envolvendo mulheres 
submetidas à cirurgia para câncer de mama associada à linfadenectomia axilar. Para avaliar incapacidade e dor foi 
aplicado o questionário Shoulder, pain and disability index (SPADI), a ADM foi mensurada através do goniômetro 
e considerados o MS homolateral e contralateral (controle).O protocolo de cinesioterapia foi realizado durante 10 
sessões (3 vezes na semana e duração de 60 minutos) e composto por mobilização cicatricial, articular glenoumeral e 
escapular; tração glenoumeral; mobilização do tendão do peitoral maior; alongamentos; exercícios ativos-livres, ativo-
assistidos, isométricos e com a evolução das pacientes foram incluídos exercícios resistidos com auxílio de halteres 
e faixas elásticas. Todas foram orientadas quanto os cuidados com o MS e atividades de vida diária. A aplicação do 
SPADI e da goniometria foram feitas antes e após 10 sessões de fisioterapia. Avaliações e protocolo de atendimento 
foram realizados por pesquisadores independentes. Para comparação com o MS contralateral, adotou-se o teste t 
independente. O teste de correlação linear simples de Pearson foi utilizado para verificar a correlação entre os escores 
do SPADI e ADM apenas na 10ª sessão. Adotou-se o nível de significância p<0,05 em todas as análises.  Resulta-
dos: das 90 pacientes incluídas a média de idade foi de 51,62 ± 12,02 anos e a mastectomia realizada em 74 (82,2%) 
mulheres. Observou-se diminuição significativa da incapacidade de 48,69±24,28 para 32,17±20,14 (<0,0001), dor de 
49,45±26,67 para 33,97±25,35 (<0,0001) e da pontuação total do questionário de 51,44±28,63 para 33,41±21,19 
(<0,0001). Encontrou-se aumento significativo da ADM de todos os movimentos no MS homolateral, mas quando 
comparado com o MS contralateral os movimentos de flexão, abdução e rotação externa ainda permaneciam signifi-
cativamente menores. Não foi observada nenhuma correlação significativa entre as variáveis após as 10 sessões. 
Conclusão: A cinesioterapia mostrou-se satisfatória na redução da incapacidade e da dor e no aumento da ADM 
do MS homolateral. Contudo, acompanhamento por um período maior poderá trazer ganhos adicionais.  

Descritores: Neoplasias da mama; Complicações pós-cirúrgicas; Terapia por exercício.
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