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RESUMO
O câncer de mama é o que mais acomete mulheres. O tratamento dessa doença pode incluir
procedimentos radicais e/ou conservadores, que causam impacto direto sobre a vida das
pacientes. A Fisioterapia tem papel importante no tratamento do câncer de mama, na
prevenção de suas sequelas e melhora da qualidade de vida das pacientes. O objetivo deste
estudo foi verificar o encaminhamento de pacientes ao serviço de Fisioterapia após cirurgia
para tratamento de câncer de mama em hospital do sistema único de saúde em Cacoal-RO.
Trata-se de um estudo retrospectivo analítico, de pacientes submetidas a procedimentos
cirúrgicos para tratamento de câncer de mama, através de consulta de 53 prontuários no
Hospital Regional de Cacoal, no período de novembro de 2015 á outubro de 2016, após
aprovação CEP FACIMED CAAE nº 60345016.0.0000.5298. A amostra constou de 53
prontuários com idade média de 54,62 ± 11,41 anos, sendo a faixa etária de 33 a 84 anos,
onde 33,96% com idade menor que 50 anos e 66,00% ≥ 50 anos. O lado esquerdo foi o mais
acometido com 56,60% e o direito com 43,39%. A Fisioterapia foi realizada no período pósoperatório imediato em 92,45% das pacientes, Fisioterapia respiratória no pós-operatório
imediato em 96,22%; Fisioterapia motora em todo período de internação em 96.22%;
Fisioterapia respiratória em todo período de internação em 94,33%. Nos prontuários não
houve relatos de complicações no pós-operatório imediato. Quanto à adjuvância
quimioterapia e radioterapia foram realizadas em 43,39% e o encaminhamento para
Fisioterapia no período de segmento em 13,20%. O estudo confirmou o encaminhamento de
pacientes para o serviço de Fisioterapia após cirurgia para tratamento de câncer de mama,
porém em um percentual considerado baixo em comparação ao tamanho da amostra
pesquisada, apontando a necessidade de estudo que busquem informações que justifiquem o
baixo número de encaminhamentos.
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