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Introdução. A mastectomia unilateral, remoção completa da mama, pode alterar a cinemática de tronco superior em 
movimentos isolados. Durante a marcha, a oscilação do tronco é essencial para estabilização, sendo o principal con-
tribuidor para o movimento de avanço do corpo, já que possui a maior massa entre os segmentos, além de realizar um 
papel crítico na regulação das oscilações relacionadas com a marcha. Objetivos. Avaliar a dinâmica dos movimentos 
do tronco durante a marcha em mulheres submetidas a mastectomia unilateral para tratamento do câncer de mama. 
Método. Este é um estudo observacional, controlado e transversal, aprovado pelo Comitê de Ética da FMRP/USP 
de acordo com o protocolo de número 8341/2013. Participaram 42 mulheres, divididas em dois grupos GM: mulheres 
submetidas à mastectomia unilateral e GC: mulheres sem a doença. A análise do deslocamento do tronco durante a 
marcha foi efetuada pelo Vicon System (VICON-MX-T40S, Oxford, Inglaterra), utilizando uma passada. Para obtenção 
das variáveis de interesse foi utilizado o protocolo de marcadores Plug-in-gait Full Body (VICON, Oxford, Inglaterra). Os 
dados obtidos foram processados por meio do programa Vicon Nexus. A avaliação da cinemática do tronco foi realizada 
em ambiente MatLab, comparando o lado afetado do GM com o GC, onde utilizou-se a mediana e o intervalo de confi-
ança da mediana. O box plot foi calculado no decorrer do tempo, com objetivo de detectar os momentos com diferença 
significativa. Resultados. Com relação a oscilação mediolateral do ângulo da coluna durante a marcha, apresentou 
diferença significativa os intervalos de 30-38% e 80-90% do ciclo da marcha, correspondente a fase de balanço final e 
pré balanço da marcha.  Conclusão. Os resultados sugerem que a mastectomia unilateral pode afetar a cinemática 
do tronco durante a marcha, sendo essencial a avaliação no processo de reabilitação de mulheres mastectomizadas.
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