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RESUMO 

 

A importância do exercício físico pós mastectomia está na prevenção da 

limitação articular, linfedema, alterações posturais, fibrose muscular ou aderência 

tecidual da área cirúrgica. Objetivo: verificar em um grupo de mulheres 

mastectomizadas, a adesão à atividade física buscando identificar as barreiras e 

incentivos a esta prática. Respaldou-se no Modelo de Crenças em Saúde que busca 

explicar o comportamento humano quanto ao processo saúde/doença, de acordo com 

as variáveis: susceptibilidade, seriedade, benefícios, barreiras percebidas. Amostra: 

30 mulheres atendidas num serviço especializado em reabilitação de 

mastectomizadas. Procedimento: 1ª fase: aplicado um questionário contendo 

questões relacionadas ao conhecimento e percepções sobre a prática da atividade 

física bem como dos benefícios e barreiras à sua realização. Na 2ª fase solicitou-se o 

registro diário, durante 4 semanas consecutivas, do tipo de atividade física realizada 

e suas justificativas quando não realizada. Conclusões: 100% das mulheres percebem 

a prática como boa para saúde e como importante barreira a falta de força de vontade 

(96,7%). A adesão à atividade física foi de 96,7%  sendo que 84,5% realizou 3 vezes 

ou mais por semana. A não realização se deveu a falta de condições emocionais, 

atividades sociais, falta de tempo, efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia, 

queixas físicas. Os incentivos à realização foram: melhora do corpo e mente; 

conhecimento sobre a sua importância; presença de um profissional e suporte dos 

familiares. A atividade física no período estudado ocupou uma região central no 

espaço de vida das mulheres. 



 
SUMMARY 

Adherence to physical activity in women submitted to breast cancer surgery 

The importance of post-mastectomy physical therapy lies in the prevention 

of articular limitation, lymphedema, postural alterations, muscle fibrosis or tissue 

adherence to the surgical area. Objective: to assess adherence to physical therapy in a 

group of mastectomized women aiming at identifying the barriers and motivation to 

such practice. The study was based on the Health Beliefs Model, which attempts to 

explain human behavior concerning the health/disease process according to the 

variables: susceptibility, seriousness, benefits and perceived barriers. Sample: 30 

women assisted in a specialized rehabilitation service for mastectomized women. 

Procedure: 1st phase: a questionnaire was applied with questions concerning 

knowledge and perceptions with regard to the practice of physical activity as well as 

its benefits and barriers. The 2nd phase required the daily recording of the type of 

physical activity or of the explanation for not doing it, which was conducted for 4 

consecutive weeks. Conclusions: 100% of the women perceived physical activity as 

a good practice for their health and referred to the lack of willpower as an obstacle 

(96.7%). Adherence to physical activity was of 96.7%, and 84.5% of the subjects 

performed it 3 or more times a week. Failing to do it was due to the lack of emotional 

conditions, social activities, lack of time, side-effects of chemotherapy and 

radiotherapy, and physical problems. The motivation to performing physical 

exercises were: improvement in physical and mental conditions; awareness of its 

importance; the presence of a professional and family support. In the studied period, 

physical activity occupied a major part of the women's lives. 

 

Key words : breast cancer, physical therapy, rehabilitation 



 

RESUMÉN 

Adherencia a la practica de actividad física en un grupo de mujeres sometidas a 

cirurgia por cáncer de mama 

La importancia del ejercicio físico post-mastectomía está en la prevención de la 

limitación articular, linfedema, alteraciones posturales, fibrosis muscular o 

adherencia del tejido del área quirúrgico. Objetivo: verificar en un grupo de mujeres 

mastectomizadas, la adhesión a la actividad física buscando identificar las barreras e 

incentivos a esta práctica. Se basó en el modelo de creencias en salud que busca 

explicar el comportamiento humano cuanto a los procesos salud/enfermedad, de 

acuerdo con las variables: suceptibilidad, seriedad, beneficios, barreras percibidas. 

Muestra: 30 mujeres atendidas en un servicio especializado en rehabilitación de 

mastectomizadas. Procedimiento: En la 1ª fase fue aplicado un cuestionário con 

cuestiones relacionadas al conocimiento y percepciones sobre la práctica de la 

actividad física bien como de los beneficios y barreras para su realización. En la 2ª 

fase, fue solicitado el registro diário, durante 4 semanas consecutivas, del tipo de 

actividad física realizada y sus justificaciones cuando no realizada. Conclusiones: 

100% de las mujeres perciben la práctica como boa para salud y como importante 

barrera a la falta de fuerza de voluntad (96.7%). La adhesión a la actividad física fue 

de 86.7% siendo que 84.5% la realizó 3 veces o más por semana. La no realización 

tuvo como causas las condiciones emocionales, actividades sociales, falta de tiempo, 

efectos colaterales de la quimioterapia y radioterapia, quejas físicas. Los incentivos a 

la realización fueron: mejora del cuerpo y mente; conocimiento sobre su importancia, 

presencia de un profesional y soporte de los familiares. La actividad física en el 

período estudiado ocupó una región central en el espacio de la vida de las mujeres.  

 

Término claves: cáncer de mama, ejercicio físico, rehabilitación 


