
 

 

RESUMO 

 

Características sociodemográficas e clinicopatológicas e o acesso à fisioterapia de mulheres 

diagnosticadas com câncer de mama atendidas em um centro de referência em Santa Catarina. 

 

O câncer de mama é o mais frequente na população feminina. Apesar de os fatores de risco serem 

conhecidos e de ser considerada uma neoplasia com bom prognóstico, a doença permanece sendo 

diagnosticada em estágio avançado e, com isso, as taxas de morbimortalidade continuam elevadas. A 

assistência à mulher diagnosticada com câncer de mama envolve procedimentos cirúrgicos, além do 

tratamento das morbidades associadas. Contudo, mesmo sendo comprovada a importância da 

Fisioterapia como tratamento conservador de escolha para as complicações imediatas e tardias, o 

acesso das pacientes a mesma mostra-se insuficiente. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi 

analisar o perfil sociodemográfico e clinicopatológico e o acesso à Fisioterapia das mulheres com 

câncer de mama atendidas na Maternidade Carmela Dutra durante o período de 2009 a 2013. 

Participaram do estudo todas as mulheres diagnosticadas com câncer de mama (n=570) que fizeram 

a primeira consulta para diagnóstico ou tratamento da neoplasia na Maternidade Carmela Dutra nos 

anos 2009 a 2013. As variáveis sociodemográficas e clínicopatológicas foram definidas com base na 

Ficha de Registro de Tumor do Registro Hospitalar de Câncer e o acesso à Fisioterapia de acordo 

com as modalidades pré-operatória, pós-operatória, ambulatorial e suporte oncológico. A média de 

idade da população foi de 52,9 anos, sendo que 44,4% estavam abaixo dos 49 anos. A maioria das 

mulheres era da cor de pele branca (85,8%), tinha menos de oito anos de escolaridade (60,9%), referiu 

como ocupação “do lar” (27,7%), e não fazia uso de álcool (42,8%) nem tabaco (58,2%). A principal 

clínica de entrada das mulheres no Hospital foi a Mastologia (66,1%), sendo que a maioria 

diagnosticou a neoplasia no hospital (46,1%) através de exames para a histologia do tumor primário 

(76,3%) com as maiores prevalências para os estadiamentos I (31,6%) e II (24,2%). O tratamento 

mais frequentemente realizado foi a cirurgia (92,1%), tendo um índice de resolubilidade de 50,4% ao 

final do primeiro tratamento recebido. Observou-se que dentre as modalidades fisioterapêuticas, a 

que abordou a maior quantidade de mulheres foi a Fisioterapia Pós-Operatória (30,0%), contudo o 

número de atendimentos fisioterapêuticos por paciente permaneceu muito próximo de zero, com 

variabilidade máxima e mínima de 0,66 e 0,01 atendimentos, respectivamente. Ainda, evidenciou-se 

a baixa taxa de dados “sem informação”, demonstrando uma qualidade dos prontuários considerada 

boa para a maior parte das variáveis estudadas. Diante desses resultados, evidencia-se que o cenário 

atual regional difere do preconizado nas políticas públicas, principalmente relacionado à faixa etária 

das mulheres acometidas, podendo implicar em variáveis clinicopatológicas de pior prognóstico da 



 

 

doença devido direcionamento ineficaz das mesmas para a população estudada. Assim, pode-se 

questionar a eficácia e abrangência das políticas de saúde pública voltadas para o câncer de mama 

bem como para a assistência primária, secundária e terciária prestada a essas mulheres. 
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