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Agora as notícias são boas! 
 
A primeira grande notícia é que felizmente hoje em dia o índice de sobrevivência é muito
alto, algo em torno dos 85% na média da Europa. E graças a isso, a preocupação com a
qualidade de vida da mulher que sobreviveu ao cancro da mama também aumentou. 
 
O que é que eu, que tive cancro da mama, posso e não posso fazer? O que devo ou não
devo fazer? É sobre isto que vamos falar. 
 
É claro que a questão principal é tratar a doença. E todos os esforços, tanto da doente
quanto da equipa que a acompanha estão direcionados para isto.
 
Entretanto, passado o tratamento, como fisioterapeuta a minha intervenção será no sentido
de reverter as possíveis sequelas físicas causadas pelo tratamento. 
 
Para tratar as sequelas é preciso ter em conta o seguinte: não tem que sentir dor ou
qualquer tipo de limitação de movimento após o tratamento do cancro da mama. O braço do
lado operado, pode e deve ser movimentado. Passado o período de cicatrização dos tecidos,
os movimentos são muito bem vindos, assim como a atividade física.
 
O que temos assistido são mulheres que, na intenção de poupar o braço do mesmo lado
onde foi realizada a cirurgia, para além de perder a força muscular deste braço ainda
sobrecarregam o outro braço, criando um excesso de solicitação em um único membro e
que também irá provocar toda uma alteração ao nível da coluna. Movimente o seu braço!
Está tudo bem! 
 

Fisioterapeuta,  especialista em drenagem linfática manual   doutoranda na área da
intervenção da fisioterapia no cancro da mama. 



Então vamos esclarecer alguns pontos:  é muito importante praticar atividade física em
qualquer altura da vida e, se teve um cancro da mama, não há razões para o deixar de
fazer. Durante o tratamento irá ajudar a diminuir a sensação de fadiga provocada pela
quimioterapia e após o tratamento irá ajudar a devolver a sua boa forma física, melhorar
as funções respiratórias, cardíacas e musculares, para além da sensação de bem estar. Ok,
estamos entendidos quanto a importância da atividade física e de movimentar o braço do
lado operado.
 
Outra questão importante – limitação do movimento. O braço do lado da cirurgia, não tem
os mesmos movimentos que tinha antes do tratamento? Se isto acontece, procure um
fisioterapeuta.  Não se conforme se tiver alguma limitação do movimento ou algum tipo de
dor só porquê aconteceu após a cirurgia, não tem que ficar assim. Lembre-se que uma
pequena limitação hoje, pode tornar-se uma grande limitação daqui há algum tempo. Há
tratamento!  
 
Com alguma frequência, na minha prática clínica, recebo mulheres que após o tratamento
do cancro da mama procuram pela fisioterapia essencialmente para prevenir o linfedema.
Sim, é verdade que o linfedema é o fantasma que assombra as mulheres que fizeram a
cirurgia do cancro da mama, principalmente as que realizaram o procedimento denominado
como esvaziamento ganglionar axilar.  Entretanto, é importante esclarecer que estudos
apontam que a drenagem linfática não previne o linfedema. Se há presença do linfedema,
sim, é muito importante fazer a drenagem linfática e utilizar as mangas de contenção. Mas
se não há presença de linfedema, a drenagem linfática não é capaz de o prevenir. 
 
Outro grande mito pós cancro diz respeito às práticas das massagens. Quem nunca ouviu
dizer que quem tem cancro ou teve cancro não pode receber massagens? Pois bem, não há
estudos que confirmem que as massagens são contra-indicadas para quem teve o cancro. O
que existe são estudos onde os doentes oncológicos que receberam a massagem reagiram
muito bem, diminuindo o desconforto e as dores do tratamento. Portanto, podemos afirmar
neste momento que sim, as massagens podem ser realizadas por pacientes oncológicos e
por sobreviventes do cancro.  
 
Faça seus exames e as suas consultas de controlo, mas não viva para a doença, viva para
a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua família e para si. Não poupe esforços para
melhorar a sua qualidade de vida! 
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