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Introdução. O câncer de mama é o tipo mais comum na população feminina e sua incidência vem aumentando 
com o passar dos anos. Dentre as consequências advindas dessa patologia podemos citar alterações funcionais, tais 
como: diminuição da amplitude de movimento no membro superior homolateral a cirurgia, má cicatrização, linfedema 
e complicações respiratórias. Além disso, a literatura também relata a depressão e a redução da qualidade de vida 
destas pacientes, como possíveis problemas relacionados a mastectomia. A fisioterapia oncofuncional é uma ferra-
menta importante para reabilitar a funcionalidade nessas pacientes, sendo mais eficaz quando iniciada logo no pós-
operatório imediato. Objetivos. Analisar e discutir o que diz a literatura sobre a eficácia da fisioterapia oncofuncional 
no pós-operatório imediato em mulheres mastectomizadas. Método.  Trata-se de uma revisão de literatura, para a 
qual, foram utilizados artigos disponíveis nas bases de dados SCIELO (Scientific Electronic Library Online), LILACS 
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e MEDLINE (National Library of Medicine), em língua 
portuguesa, publicados entre os anos de 2006 a 2016 utilizando os seguintes descritores: “Fisioterapia”, “Mastectomia”, 
“Pós-operatório”, de forma combinada.  Após leitura prévia dos títulos e resumos foram excluídos aqueles que não 
se relacionavam com o tema proposto. Resultados. Estudos apontam que o uso de técnicas fisioterapêuticas no 
pós-operatório imediato faz com que a recuperação da funcionalidade seja mais rápida e as mulheres sintam-se mais 
seguras, gerando assim uma menor dificuldade na reabilitação geral e melhora na qualidade de vida das mesmas. 
Dentre as técnicas utilizadas podem ser citadas: a cinesioterapia, eletroterapia, drenagem linfática, massoterapia e o 
enfaixamento funcional. Conclusão. A fisioterapia oncofuncional é fundamental para a conservação da integridade 
cinético-funcional de toda a cintura escapular, para a recuperação dos movimentos do membro superior afetados pela 
mastectomia, em qualquer modalidade, bem como, os benefícios decorrentes do tratamento, contribuem para o encora-
jamento das mulheres ao retorno às suas AVD,s de forma mais normal possível.
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