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Introdução. O câncer de mama no Brasil é o mais comum entre as mulheres e o tratamento cirúrgico, embora 
indispensável, pode determinar complicações, como restrições da amplitude de movimento (ADM), dor e limi-
tações funcionais. Neste contexto, a fisioterapia apresenta papel fundamental na recuperação da ADM e redução 
da dor. Objetivos. Avaliar se o tempo de início da fisioterapia após a mastectomia influencia na recuperação 
da ADM, na redução e na caracterização da dor. Método. Foi realizado um ensaio clinico não aleatorizado, 
aprovado pelo CEP da Universidade Federal de Sergipe (CAAE 02201312.2.0000.0058). A amostra foi composta 
por mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde, submetidas à mastectomia associada à linfadenectomia 
axilar e com queixa de dor. O estudo foi composto por três grupos: Grupo A, até 1 mês de pós-operatório (PO); 
Grupo B: entre 1 e 4 meses de PO; Grupo C: acima de 4 meses de PO. A ADM foi avaliada através da gonio-
metria, a intensidade da dor pela Escala Visual Analógica (EVA) e a caracterização da dor pelo Questionário de 
Dor McGill. A ADM, a intensidade e caracterização da dor foram avaliadas na sessão inicial e reavaliadas na 10ª 
sessão.  O protocolo fisioterapêutico foi composto por 10 sessões de cinesioterapia (mobilização do ombro e da 
cicatriz; alongamento dos MMSS; exercícios pendulares e ativos-livres). Foram adotados os teste T de Student 
dependente para comparação antes e após a 10ª sessão e o Teste de Kruskal-Wallis para comparação inter-
grupos. Resultados. Foram incluídas 114 mulheres (Grupo A n=34, Grupo B n=47 e Grupo C n=33). Após a 
10ª sessão, observou-se aumento significativo da ADM de flexão, extensão, abdução, adução e rotações medial 
(RM) e lateral (RL)). Na comparação da ADM intergrupos foi possível observar um aumento significativo nos 
movimentos de flexão (p<0,01) e RL (p<0,01) do Grupo A em relação ao grupo C e, da abdução (p<0,01), RM 
(p<0,01) e RL (p<0,01) do Grupo B em comparação ao Grupo C. Observou-se redução da dor avaliada através 
da EVA em todos os grupos, mas somente o Grupo A apresentou redução significativa (p=0,004). Na caracteri-
zação da dor, foi verificada diminuição significativa nos escores de PRI (p=0,006) e NWC (p=0,002) apenas no 
Grupo C. Não foi encontrado diferença significativa intergrupos, na avaliação da intensidade e caracterização 
da dor. Conclusão. O tratamento fisioterapêutico aumentou a ADM, reduziu a dor em todos os grupos, com 
diferença significativa apenas em alguns aspectos quando comparados intergrupos.
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