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 Introdução. A fadiga é um dos sintomas mais frequentes e importantes relacionados ao Câncer e seu trata-
mento, por ser muito incapacitante e proporcionar efeito negativo à saúde do indivíduo. Suas características são: 
motivação diminuída nas atividades diárias estando associada à ansiedade, depressão, dor músculo-esquelética 
e alteração na qualidade do sono. Objetivos. Comparar a diferença no nível de fadiga entre mulheres com e 
sem linfedema pós-mastectomia unilateral e sem reconstrução mamária e verificar se há associação entre algu-
mas variáveis sociodemográficas, biológicas e clínicas com a fadiga. Método. O estudo de corte transversal 
foi realizado com mulheres mastectomizadas unilateralmente mediante aprovação do Comitê de Ética em Pes-
quisa, CAAE 14935213.3.0000.5205. Para verificar a fadiga foi utilizado um questionário específico: Functional 
assessment of cancer therapy-fatigue (FACT-F) que variava seu escore de 0 a 52 de modo que quanto maior o 
valor, pior a fadiga. O linfedema foi mensurado pela volumetria indireta e após a identificação da sua ausência 
ou presença recebeu a classificação de leve, moderado ou grave. Os grupos foram comparados através do teste 
T-Student independente com significância de 5% e, a associação das variáveis foi verificada através de um 
modelo de regressão linear. Resultados. Foram avaliadas 54 mulheres, sendo 27 com linfedema. Quando 
comparada entre os grupos a fadiga foi satisfatória e não houve diferença. Através do modelo de regressão 
linear foi observado que o nível de fadiga pode ser influenciado inversamente pela idade das pacientes, pois a 
cada ano de idade o índice de fadiga aumenta em média 0,19 e diminui 0,24 nas mulheres com e sem linfedema, 
respectivamente. Conclusão. Independente de ter ou não linfedema a fadiga apresentou baixos parâmetros 
para ambos os grupos, o que pode ter acontecido pela prática regular de fisioterapia e a variável idade interfere 
na fadiga das pacientes pós-mastectomizadas.

Descritores: Síndrome da fadiga crônica; Mastectomia; Linfedema. 
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