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Palavras-chave: Neoplasias da mama. Sobrevida. Qualidade de vida. 
  

Introdução: O câncer de mama é o tipo de câncer mais comumente diagnosticado no sexo 

feminino e sua incidência cresce rapidamente a cada ano. Apesar dos diversos avanços nas 

modalidades terapêuticas, as sobreviventes à doença podem experimentar efeitos negativos 

associados ao tratamento, como o déficit nas funções físico-funcionais que influenciam a sua 

qualidade de vida. Objetivo: Descrever o perfil de complicações físico-funcionais e a qualidade 

de vida relacionada à saúde de mulheres com câncer de mama submetidas a tratamento 

oncológico com término de no mínimo de três anos. Métodos: Estudo transversal, realizado com 

mulheres maiores de 18 anos com diagnóstico mínimo de três anos de câncer de mama, 

residentes na Grande Florianópolis e submetidas a pelo menos um tratamento oncológico. As 

pacientes foram avaliadas por meio de exame físico e aplicação de questionários específicos 

(McGill, DASH, QS-F e FACTB+4) para investigar a qualidade de vida relacionada à saúde e a 

presença de complicações físico-funcionais (lesão de nervo intercostobraquial, alteração de 

sensibilidade, cordão axilar, aderência cicatricial, escapula alada, linfedema, dor, disfunção de 

membros superiores, disfunção sexual, dispareunia, estenose e ressecamento vaginal). Na análise 

dos dados foram utilizados testes de associação (Qui-quadrado) para verificar a associação das 

complicações com a qualidade de vida, testes de comparação (Teste t independente ou U de 

Mann-Whitney) para comparar as médias das pontuações da qualidade de vida na 

presença/ausência de complicações e testes de correlação (Pearson e Spearman) a fim de 

correlacionar os escores do DASH e FACTB+4 e seus domínios, adotando-se 0,05 para 

significância estatística e valores de mediana na ausência de pontos de corte para o questionário 

FACTB+4 e seus domínios. Resultados: Foram avaliadas 62 pacientes com média de idade de 

55,5 anos, das quais 98,3% apresentaram complicações físico-funcionais após o término do 

tratamento: alteração de sensibilidade (91,9%), ressecamento vaginal (72,6%), lesão do nervo 

intercostobraquial (64,5%), dor (51,6%), disfunção de membros superiores (46,8%), aderência 

cicatricial (43,5%), escápula alada (38,7%), dispareunia (32,3%), estenose vaginal (32,3%), 

disfunção sexual (29%), cordão axilar (27,4%) e linfedema (21%). Encontrou-se associação 

significante entre alteração de sensibilidade e quimioterapia, escapula alada e radioterapia, 

estenose vaginal e hormonioterapia. Associou-se também a faixa etária às seguintes 

complicações: escápula alada, disfunção sexual e disfunção de membros superiores. Ainda houve 

associação significante entre lesão do nervo intercostobraquial e o tempo de término de 

tratamento, e linfedema e dispareunia com o tempo entre o diagnóstico e início do tratamento.  
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Com relação à qualidade de vida, foi obtida a mediana de 99,0 no escore total do questionário 

FACTB+4. Estiveram associados com os escores FACTB+4 e os domínios físico, social e 

preocupações adicionais relacionadas ao braço e mama as seguintes complicações: presença de 

linfedema, escápula alada, dor e disfunção de membros superiores. A dor e a disfunção de 

membros superiores associaram-se ainda ao FACTB+4 domínios físico. A disfunção sexual 

associou-se ao FACTB+4 domínios social, enquanto a lesão do nervo intercostobraquial, 

escápula alada e disfunção de membros superiores apresentaram associação com o FACTB+4 

domínio preocupações adicionais. Encontrou-se ainda diferença significante entre as médias da 

pontuação total e do módulo funcional do FACTB+4 considerando a presença ou ausência de dor 

e disfunção de membros superiores. Houve correlação significativa entre o DASH e os escores 

total, domínio funcional, preocupações adicionais e emocional do FACTB+4. Conclusões: 

Sobreviventes ao câncer de mama apresentam elevados índices de complicações físico-funcionais 

que podem estar associadas a características da paciente, tipos de tratamento, e tempo decorrido 

entre diagnóstico e início do tratamento, e que interferem na realização de suas atividades diárias 

e sociais impactando negativamente em sua qualidade de vida. 

 
   

 

  

 
 

 

 

  


