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Introdução. O câncer de mama apresenta altos índices de mortalidade entre a população feminina, sendo o mais 
incidente entre as mulheres. Para o tratamento prioriza-se a incisão cirúrgica seja ela conservadora ou não, o que 
pode trazer diversas alterações emocionais e funcionais para as pacientes. Há uma lacuna na literatura referente a 
quantificação e identificação de tais alterações posturais além de uma carência de estudos que relacionem os tipos de 
mastectomias com as específicas disfunções. Objetivo. Comparar as alterações posturais presentes em pacientes 
submetidas às cirurgias de mastectomia radical e em pacientes submetidas às cirurgias de mastectomia radical modi-
ficada antes e após a realização das cirurgias. Método. Trata-se de um estudo longitudinal com avaliação antes 
e depois das cirurgias de mastectomia radical e mastectomia radical modificada (intragrupo e comparação entre os 
grupos). Obteve-se aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Pernambuco sob o número do 
CAAE: 09928113.0.0000.5207. Foram selecionadas mulheres, com idade de 55 a 65 anos submetidas a cirurgias de 
Mastectomia Radical e Mastectomia Radical Modificada. A coleta dos dados foi realizada antes e após as cirurgias 
(30 a 40 dias de pós operatório) através de uma avaliação composta por identificação pessoal e história da doença 
atual, registro fotográfico e processamento dos dados pelo Software de Avaliação Postural. Os dados foram expressos 
em média ± desvio padrão para as variáveis quantitativas e frequência e percentual para as variáveis categóricas. 
O teste de Shapiro-Wilk avaliou a normalidade das variáveis quantitativas. A análise das variáveis quantitativas que 
não apresentaram normalidade foi realizada através do teste de Mann-Whitney. Para examinar o efeito das variáveis 
independentes grupo e tempo sobre as variáveis dependents utilizou-se o teste ANOVA two-way. Resultados. Na 
avaliação postural (vista lateral direita) houve um resultado significante em relação ao efeito do tempo sobre o alinha-
mento vertical do tronco o alinhamento vertical do corpo, mensurados em graus. No entanto, houve apenas significân-
cia no efeito do grupo sobre o alinhamento vertical do corpo.  Conclusão. Concluiu-se que houve uma inclinação 
corporal do lado direito, em ambos os grupos, devido ao desarranjo muscular consequente à retirada da musculatura 
além da influência do peso da mama preservada (direita). Tais achados sugerem que ambas as cirurgias promovam 
um desalinhamento corporal no lado contralateral a cirurgia. Percebe-se que o lado da cirurgia é uma variável que, 
neste estudo, pode ter interferido na postura adotada pela paciente.

Descritores: Mastectomia Radical Total; Mastectomia Modificada; Postura.

Anais do Congresso Brasileiro de Fisioterapia  v.1 n.1, 2016


