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INTRODUÇAO: O câncer de mama é a neoplasia maligna mais prevalente entre as mulheres, estando associado a 

elevados índices de mortalidade nessa população. Os tratamentos para a neoplasia como cirurgia, radioterapia e 

quimioterapia podem causar alterações na função sexual dessas mulheres, como o desejo sexual hipoativo, dispareunia 

e diminuição da lubrificação vaginal. O tratamento fisioterápico vem sendo relatado nesse público com o intuito de 

melhorar a qualidade da vida sexual destas mulheres. OBJETIVOS: Revisar a literatura científica acerca do tratamento 

fisioterapêutico nas disfunções sexuais em mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama. MÉTODOS: Trata-

se de uma revisão sistemática. A busca de artigos ocorreu nas bases de dados: BVS (Biblioteca virtual em saúde), Lilac, 

Pubmed e Scielo, como palavras-chave foram utilizadas: Câncer de mama, intervenção fisioterapêutica, sexualidade, 

disfunção sexual, “sexual dysfunctions”, “breast câncer” e “Physical therapy”. Os artigos foram selecionados inicialmente 

pelo título e resumo por dois avaliadores independentes. Como critérios de inclusão foram mantidos os artigos que 

continham no título ou resumo relação com as palavras-chave e tema de abordagem, além de estudos de intervenção, 

não havendo restrição quanto ao ano de publicação de maneira a maximizar os resultados. Foram excluídos estudos de 

revisão, transversais e qualitativos. RESULTADOS: Foram encontrados 17 artigos, depois de aplicado os critérios de 

inclusão e exclusão, resultou em um produto final de 01 artigo. A partir deste artigo, os resultados demonstram que 50% 

destas mulheres tem disfunções sexuais crônicas e seu desempenho sexual regular a bom, sendo como queixa 

principal a falta de lubrificação, que trás outros problemas como desconforto, dor e consequentemente a falta do 

orgasmo, o que resulta em uma baixa qualidade de vida sexual. Como tratamentos fisioterápicos, foram utilizadas 

técnicas de relaxamento do MAP durante a relação sexual que consistiam em contrações seguidas de relaxamento e 

cinesioterapia para os MAP com ênfase no relaxamento muscular, usando a palpação digital vaginal e duas técnicas de 

biofeedback objetivas, a primeira usando etry manom- Peritron® e a segunda técnica, eletromiografia de superfície 

(EMG), utilizando Kontinence®. CONCLUSÃO: A intervenção fisioterapêutica exerce um papel relevante na melhoria da 

qualidade de vida sexual destas mulheres reduzindo os sintomas mais prevalentes. Porém, há necessidade de mais 



estudos direcionados a intervenção fisioterapêutica.
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