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Introdução. O câncer de mama é considerado o segundo câncer mais comum no mundo e o mais frequente 
em mulheres. A fisioterapia foca nas alterações preexistentes e possíveis fatores de risco para complicações 
pós-operatórias, além de minimizar e prevenir possíveis sequelas. Entre as modalidades, a fisioterapia aquática 
vem se destacando na redução da dor, mobilidade articular, redução do linfedema, entre outros, porém o risco 
de viés dos estudos é alto. Objetivos. Avaliar os efeitos dos exercícios aquáticos (EA) no tratamento de 
mulheres com câncer de mama. Método. A estratégia de busca foi realizada nas seguintes bases: Medline, 
Embase, Cinahl, Lilacs, Scielo, WoS, Scopus, PEDro e Cochrane Library entre os anos de 1950 e 2016. Foram 
utilizados os descritores: exercícios aquáticos, terapia aquática, natação terapêutica, fisioterapia aquática, en-
saio clínico aleatório, revisão sistemática e câncer de mama. Resultados. Sete estudos foram encontrados e, 
destes, 4 devido à mastectomia e 3 referentes ao linfedema do membro superior, pós mastectomia. Os estudos 
sobre mastectomia, Cantarero-Villanueva 2012, após um programa de 24 sessões de EA encontrou melhora na 
dor e preensão cervical, de ombro, mão homolateral e contralateral. Cuesta-Vargas 2013, após 24 sessões de 
EA encontrou melhora na fadiga (d = 0,7, P = 0,001), qualidade de vida (d = 1,3, P < 0,05) e saúde geral (d = 
0,5, P < 0,05). Fernandes-Lao 2013, encontrou melhoras sintomas da mama. Cantarero-Vilaneuva 2013, após 
24 sessões encontrou melhora na fadiga (d= 0,87), força de pernas (d=1,10) e resistência do tronco (d=0,92). 
Já entre os estudos que avaliaram o linfedema, Tidhar 2010, após um programa de 12 sessões de EA observou 
melhoras na redução do membro, antes e depois de cada sessão, não mantidos ao longo do tempo. Johansson 
2013 encontrou melhora clinicamente relevante na ADM de 57% para flexão (P<0,001) e 36% para rotação ex-
terna (P=0,07). Letellier 2014 após 48 sessões de EA encontrou melhoras na dor, qualidade de vida (Dif. Média 
de 5,8 pontos, P=0,021) e funcionalidade do m. superior (Dif. Média de 9 pontos, P = 0,016). Conclusão. A 
fisioterapia aquática parece ter um efeito positivo na qualidade de vida, fadiga, força de preensão, de cervical, 
ombro, mãos, dor e sintomas relacionados à mama. Para o linfedema, os EAs mostraram efeitos na redução no 
volume do membro e amplitude de movimento da flexão e rotação externa. Porém, é necessária padronização 
do tempo do tratamento, assim como um melhor rigor metodológico destes estudos. 
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