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Introdução: Foi observado em mulheres com macromastia que há mudança do 

centro de gravidade, as curvaturas da cifose torácica e lordose lombar são maiores e 

também as lombalgias tem alta prevalência ocasionando a diminuição da 

funcionalidade. Entretanto, aspectos psicológicos podem também influenciar nas 

alterações posturais, como já foi identificado em estudos que mulheres com 

hipomastia adotam postura cifótica na intenção de esconder as mamas. O presente 

estudo adota a hipótese de que a cirurgia de mamoplastia não aumenta o grau da 

cifose torácica, já que aspectos psicossociais e autoestima também são fatores 

importantes para determinar a postura corporal. Objetivo: Comparar as curvaturas 

da coluna vertebral, dor e autoestima de mulheres jovens que realizaram a 

mamoplastia de aumento, com mulheres que desejam realizar a cirurgia. Métodos: 

Foram avaliadas 24 participantes, divididas em dois grupos: com implante mamário e 

sem implante mamário. As voluntárias responderam ao IPAQ versão curta, à Escala 

de autoestima de Rosenberg e ao Questionário de dor de McGill. Para a avaliação 

postural foi utilizado o Software para avaliação postural (SAPO). As medidas das 

lordoses cervical e lombar e também cifose torácica foram obtidas pela ferramenta 

de ângulos livres. Resultados: Foi observada diferença significativa intergrupo 

apenas para a curvatura de lordose lombar, sendo que as voluntárias com implante 

mamário possuem maior lordose lombar (p=0,02). Não houve diferença significativa 

intergrupo para as variáveis: dor - McGill e Autoestima de Rosenberg. Não foi 

observada correlação significativa entre as variáveis. Conclusão: A partir dos 

resultados apresentados no estudo, concluímos que não há diferença entre a cifose 

torácica dos grupos estudados, este dado demonstra que a hipótese tem 

fundamento, porém a lordose lombar se apresentou aumentada no grupo com 

silicone, o que sugere que os implantes podem induzir alterações na coluna 

vertebral para compensação funcional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mamoplastia, Curvaturas da Coluna Vertebral, Autoimagem. 
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Introduction: Was observed in women with mammary hypertrophy there is change 

the Centre of gravity, the curvature of the thoracic kyphosis and lumbar lordosis are 

larger and also the back pain has high prevalence causing decreased functionality, 

However, psychological aspects can also influence postural changes, as has been 

identified in studies that women with hypomasty adopt kyphotic posture in order to 

hide the breasts. This study adopts the hypothesis that breast surgery does not 

increase the degree of thoracic kyphosis, since psychosocial aspects and self-

esteem are also important factors to determine the body posture. Objective: to 

Compare the curvatures of the spine, pain and self-esteem of young women who 

performed breast augmentation, with women who wish to perform the surgery. 

Methods: we evaluated 24 participants, divided into two groups: with and without 

breast implant. The volunteers responded to the IPAQ short version, Rosenberg self-

esteem scale and McGill pain questionnaire. Postural evaluation was used: Software 

for postural assessment (SAPO). The measures of the cervical and lumbar lordoses 

and also were obtained by thoracic kyphosis angle tool free. Results: it was observed 

significant inter-group difference only to the curvature of lumbar lordoses, being that 

the volunteers with breast implant have increased lumbar lordosis (p = 0.02). There 

was no significant difference Intergroup for the variables: pain-McGill and Self-

esteem of Rosenberg. No significant correlation was observed between the 

variables. Conclusion: the results presented in this study, we conclude that there is 

no difference between the thoracic kyphosis of groups, this fact demonstrates that 

the hypothesis is unfounded, but the lumbar lordosis performed increased in the 

group with silicone, suggesting that the implants may induce changes in the spine to 

functional compensation. 

 

KEYWORDS: Breast, spinal curvatures, self-image. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir da metade do século XX o corpo e a aparência tornaram-se bens 

preciosos na questão social da nossa cultura. Diferentemente de séculos passados, 

a imagem corporal é modelada e cuidada, por serem atribuídas a ela os sucessos e 

virtudes do indivíduo. Os padrões estéticos socialmente construídos e 

potencializados pela mídia são supervalorizados e incentivam a busca de um corpo 

ideal. No intuito de se adequar a essas representações sociais e estabelecer a 

melhoria da autoestima, a cirurgia plástica se apresenta como alternativa na 

tentativa de harmonizar corpo e espírito, com isso o número de procedimentos tem 

aumentado muito no Brasil e no mundo (LEAL et al., 2007). 

Dados de pesquisas do ano de 2017 mostraram que mais de 10 milhões de 

procedimentos cirúrgicos estéticos foram realizados no mundo. Procedimentos 

cirúrgicos relacionados com as mamas aumentaram em 4% em relação a 2016 e a 

mamoplastia de aumento é o procedimento cirúrgico mais realizado no Brasil e no 

mundo. O Brasil ocupou segundo lugar no ranking mundial de procedimentos 

realizados nas mamas, com 14,6% da porcentagem total do mundo, ficando atrás 

apenas dos Estados Unidos da América (19,4%). (International Society of Aesthetic 

Plastic Sugery – ISAPS, 2017). 

A aparência física reportada mentalmente pode ser construída a partir de 

estereótipos determinados através de uma construção psicológica, o que pode 

acarretar em insatisfação com o tamanho ou formato das mamas, que tem 

representado fatores determinantes para a realização da mamoplastia de aumento 

(MAZZOCCHI et al., 2011). Perda significativa de peso, gravidez, amamentação, 

involução do tecido mamário na pós-menopausa e hipomastia podem ser alguns dos 

fatores determinantes para a procura do procedimento cirúrgico (DAHER et al., 

2011). Assim, a colocação de implante mamário para restabelecer a autoestima, é 

uma opção para aumentar, corrigir ou reconstituir as mamas (DE PAULA et al., 

2010).  

A mamoplastia de aumento comumente utiliza implantes de silicone ou 

solução salina (NICOLETTI et al., 2015), sendo o implante de silicone o mais 

utilizado no Brasil e no mundo (International Society of Aesthetic Plastic Sugery – 

ISAPS, 2017).  
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O procedimento pode ser realizado através de duas formas, subglandular, 

onde o implante é colocado atrás do tecido mamário e sobre o músculo peitoral e 

que aparentemente se mostra um procedimento mais simples até mesmo para 

cirurgiões em treinamento, e submuscular, o qual pode ser alocado em três tipos: 

submuscular total (incluindo músculos peitoral maior, serrátil anterior, oblíquo 

externo e reto abdominal), subpeitoral total (implante sob músculo peitoral e coberto 

pela fáscia peitoral ou pelo coxim gorduroso) e subpeitoral parcial (parte do músculo 

servirá de cobertura no polo superior da mama). A escolha pela técnica cirúrgica 

mais adequada deverá ser individualizada e o cirurgião deve proporcionar os 

melhores resultados para cada paciente (DAHER et al., 2011). 

As próteses podem ser colocadas através de cinco tipos de incisão, sendo as 

localizações inframamária, axilar e peroareolar as mais populares e as incisões 

transareolar e transumbilical as menos comuns (JACOBSON et al., 2012). 

Possíveis riscos da cirurgia devem ser considerados pela paciente como 

cicatrizes inestéticas, hemorragias, infecção, problemas com anestesia, alterações 

de sensibilidade de mama e/ou mamilo (temporária ou permanente), contratura 

capsular, ruptura do implante, acúmulo de líquido e dor. (LEAL et al., 2007; 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIRURGIA PLÁSTICA - SBCP). Além do desconforto 

no pós-operatório imediato em decorrência do processo inflamatório existente na 

região abordada, durante o pós-operatório tardio podem surgir dores posturais 

relacionadas às contraturas e adesões originadas das cicatrizes cirúrgicas. Acredita-

se que o tratamento fisioterapêutico no pós-operatório imediato de cirurgias plásticas 

contribui para o reparo cicatricial e redução de edema, prevenindo aderências e 

contraturas, além disso, age de maneira reabilitadora e preventiva encaminhando 

para tratamentos mais específicos se necessário. Deve-se levar em consideração 

também que mulheres que realizam cirurgias plásticas adotam um posicionamento 

antálgico no período pós-operatório para contribuir para o alívio da dor, este fato 

está relacionado com uma alteração postural, porém que se demonstra transitória 

(ANTUNES et al., 2008). 

Entretanto, alguns estudos que relacionaram hipertrofia mamária com 

funcionalidade demonstraram que alterações de categoria cardiológicas, 

respiratórias e posturais podem surgir devido ao aumento de massa corporal, o que 

traz reflexões sobre a exacerbação das curvaturas normais da coluna vertebral, 
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podendo ocasionar dor e alterações na modulação da amplitude estabilizadora 

(ARAÚJO et al., 2007; MAZZOCCHI et al., 2011). 

Em relação à hipertrofia mamária e alterações posturais observaram que o 

centro de gravidade muda, ocorrem alterações na lordose cervical (LAPID et al., 

2013), os ângulos da cifose torácica e lordose lombar foram aumentados nas 

mulheres com maior volume de mamas (FINDIKCIOGLU et al., 2007) e também que 

as lombalgias têm alta prevalência ocasionando a diminuição da funcionalidade 

(ARAÚJO et al., 2007).  

Estudo recente (NICOLETTI et al., 2015) realizou simulação de aumento das 

mamas a curto prazo (quatro dias consecutivos), com implantes de três tamanhos 

diferentes (300g, 400g e 800g). Os autores demonstraram que implantes pesados 

podem induzir alterações nas curvaturas da coluna e se maiores que 400g pode 

haver compensação fisiológica funcional. Porém percebe-se uma limitação do 

estudo, visto que não houve uma investigação real do aumento mamário e/ou uma 

análise a longo prazo. 

Mazzocchi et al. (2011) mostraram inesperadamente que houve o 

retroposicionamento da cabeça e ombros em mulheres após mamoplastia de 

aumento. Os autores atribuíram este achado aos aspectos psicológicos que 

acarretam em alterações posturais, na intenção de esconder as mamas, assim as 

mulheres com hipomastia podem adotar um posicionamento cifótico da coluna 

vertebral torácica e com a cirurgia essa postura pode ser melhorada sendo que a 

autoestima aumentará e o ato de esconder as mamas não ocorrerá. 

Dessa forma, o presente estudo discute as alterações posturais que a 

mamoplastia de aumento pode acarretar e se essas alterações estão relacionadas 

com a autoestima e/ou dor. 
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1.1 Objetivos 

 

 

1.4.1 Geral 

 
Avaliar as curvaturas da coluna vertebral em mulheres jovens que realizaram 

mamoplastia de aumento. 

 

 

1.4.2 Específicos 

 

 Avaliar a autoestima; 

 Dor de mulheres que realizaram mamoplastia de aumento; 

 Comparar as curvaturas da coluna vertebral de mulheres jovens que 

realizaram a mamoplastia de aumento, com mulheres que desejam 

realizar a cirurgia. 

 

 

1.5 Hipótese 

 
Adotou-se como hipótese que a cirurgia de mamoplastia de aumento não aumenta 

o grau da cifose torácica, já que aspectos psicossociais e autoestima também são fatores 

importantes para determinar a postura corporal no pós-operatório. 
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2 METODOLOGIA 

 

 

2.1 Tipo de Estudo 

 

O método de estudo para o trabalho em questão foi observacional transversal. 

 

 

2.2  Aspectos Éticos 

 
O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da UNIFESP; 

Projeto CEP/UNIFESP n:0059/2018. CAAE: 82519618.7.0000.5505. Número do Parecer: 

2.531.670. As mulheres convidadas a participarem do estudo assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e em seguida passaram pelas avaliações. 

 

 

2.3 Local do Estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Recursos Manuais e Físicos, situado 

na Unidade Central da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, Campus Baixada 

Santista, com localização na Rua Silva Jardim, 136, Vila Mathias, Santos – SP. 

 

 

2.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 
Foram incluídas mulheres entre 18 e 35 anos, com o Índice de Massa Corporal 

(IMC) dentro da faixa de normalidade (entre 18-25). Foram avaliadas mulheres com 

mamoplastia de aumento há pelo menos 3 meses e mulheres que gostariam de realizar a 

cirurgia de mama, mas que não tem perspectivas de agendá-la nos próximos 12 meses. 

Os critérios de exclusão adotados para as mulheres que já realizaram a cirurgia de 

mamoplastia de aumento foram: realização de mastopexia, amamentação, atletas 
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profissionais, procedimento cirúrgico estético concomitante à mamoplastia de aumento. 

Para as mulheres que ainda não realizaram a cirurgia foram adotados como critérios de 

exclusão: amamentação, atletas profissionais. 

 

 

2.5 Amostra 

 
A amostra do estudo foi composta por 2 grupos: 

  Grupo Mamoplastia Tardio (COM): 10 mulheres que realizaram mamoplastia de 

aumento há pelo menos 3 meses; 

  Grupo Mamoplastia Futura (SEM): 14 mulheres que desejam realizar 

mamoplastia futuramente; 

 

 

2.6  Instrumentos 

 

Para as avaliações das participantes foram utilizados os seguintes instrumentos: 

  Ficha de anamnese: dados pessoais, referentes ao procedimento cirúrgico e 

medidas antropométricas (APÊNDICE 1); 

  IPAQ, International Physical Activity Questionnaire, versão curta; (MAZO et al., 

2010; MATSUDO et al., 2001) (ANEXO 1); 

  HAQ, Health Assessment Questionnaire; (RANZOLIN, 2008) (ANEXO 2); 

  Escala de Autoestima de Rosenberg; (DINI et al., 2004) (ANEXO 3); 

  QUESTIONÁRIO McGILL DE DOR, versão brasileira (CASTRO, 1999) 

(ANEXO4); 

  SAPO, Software para Avaliação Postural. (DUARTE et al., 2005). 
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2.7  Materiais 

 

Os materiais utilizados: 

 Trena 

 Tripé com prumo 

 Máquina fotográfica digital (definição 1 megapixel) 

 Balança 

 Fita adesiva dupla face 

 Bolas de isopor 25 mm  

 Fio de prumo (conforme SAPO) 

  

 

2.8 Procedimentos 

 

 

2.8.1 Recrutamento 

 

As voluntárias foram recrutadas através do contato com os médicos cirurgiões 

plástico da cidade de Santos, SP, para encaminhamento das pacientes que 

realizaram cirurgia, também por meio da divulgação do estudo nas redes sociais 

como Facebook e outras. 

 

 

2.8.2 Avaliações 

 

Inicialmente as participantes passaram por breve entrevista, para conhecimento 

dos dados pessoais, referentes ao procedimento cirúrgico e medidas 

antropométricas. Em seguida responderam ao IPAQ, International Physical Activity 

Questionnaire, questionário desenvolvido para se obter medidas de atividades 

físicas de uso internacional. A Organização Mundial de Saúde (OMS), o Centro de 
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Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e o Instituto Karolinska, na 

Suécia, desenvolveram o instrumento que possui duas versões, a longa e a curta as 

quais permitem estimar o gasto energético semanal de atividades físicas (MAZO et 

al., 2010; MATSUDO et al., 2001). A classificação foi obtida através das respostas 

das voluntárias, levando em conta a quantidade de dias de atividade física 

realizadas na semana e a duração, sendo classificadas em muito ativo, ativo, 

irregularmente ativo A ou B. 

As participantes responderam também ao HAQ, Health Assessment 

Questionnaire. Criado por Fries et al., em 1980, se trata de um questionário 

confiável, válido e de fácil manejo, podendo ser administrado em duas versões: a 

versão completa (Full HAQ), que engloba avaliação no âmbito da capacidade 

funcional, dor e desconforto, efeitos adversos do tratamento, custos financeiros e 

mortalidade e a versão simplificada (Short or 2-page HAQ), que avalia apenas a 

capacidade funcional. No presente estudo, foi utilizado a versão simplificada - Short 

or 2-page HAQ. Este questionário é composto por vinte questões que abordam a 

avaliação dos movimentos de membros superiores, inferiores e ambos 

simultaneamente, determinando a capacidade funcional para diversas atividades 

realizadas na semana anterior à aplicação do questionário (FRIES et al., 2005; 

RANZOLIN, 2008). A pontuação foi obtida através das respostas das voluntárias, 

onde quanto maior a pontuação menor a capacidade funcional. 

As participantes responderam também a Versão Brasileira da Escala de 

Autoestima de Rosenberg (versão EPM/Rosenberg), validada para pacientes que 

irão submeter-se à cirurgia plástica e com adaptação cultural brasileira. Este 

instrumento é composto por uma tabela na qual apresenta dez itens que podem ser 

respondidos com: “concordo plenamente”, “concordo”, “discordo” e “discordo 

plenamente”. O cálculo do escore da escala foi pontuado de acordo com as 

respostas escolhidas, a pontuação é inversamente proporcional à autoestima, ou 

seja, quanto maior foi a pontuação no questionário menor foi a autoestima das 

participantes (DINI et al., 2004).  

O último questionário respondido pelas voluntárias foi o Questionário McGILL de dor, 

este instrumento é constituído por quatro partes onde as participantes relataram 

sobre a localização, propriedades temporais, intervenções analgésicas, qualidades 

específicas e também a intensidade da dor. O resultado foi obtido através da terceira 
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parte do questionário, onde é avaliada a descrição da dor. O questionário possui um 

quadro de palavras que são divididas em 4 categorias principais e então em 20 

subclasses. As quatro categorias de palavras são: sensoriais, afetivas, avaliação 

subjetiva e subclasses mistas. A voluntária foi instruída a escolher somente uma 

palavra em cada uma das vinte subclasses, não sendo obrigatório que escolhesse 

palavras em todas elas; em cada uma das vinte subclasses, os descritores que 

qualificam a dor aparecem em uma ordem crescente de intensidade. Então, nesta 

forma de análise, dentro de cada subclasse, é atribuído o valor 1 para a palavra que 

implicava a menor dor, para a próxima palavra, o valor 2, e assim por diante. Os 

valores numéricos das palavras escolhidas pela participante em cada subclasse 

tiveram seus valores somados, sendo obtida uma pontuação para cada categoria e 

uma pontuação total. Então, quanto maior a pontuação total da voluntária nesta 

parte do questionário maior também a intensidade de sua dor (CASTRO, 1999). 

Em seguida foi realizada a avaliação postural da voluntária, o software utilizado 

para a avaliação foi o SAPO, o qual consiste no registro de fotografias de corpo 

inteiro em diferentes planos e demarcações de pontos anatômicos pelo avaliador. 

Com o software os pontos demarcados foram digitalizados fornecendo medidas 

bastante relevantes na avaliação postural (DUARTE et al, 2005). Como descrito no 

Termo de consentimento as participantes estavam com vestimenta adequada para a 

avaliação. Foram demarcados os pontos tragus da orelha, C7 e acrômio para 

determinar a lordose cervical, sendo o acrômio o vértice do ângulo e quanto maior o 

ângulo maior a anteriorização da cabeça e menor a lordose cervical. Para 

determinar a cifose torácica o ângulo foi formado a partir do acrômio, T7 e L1, sendo 

T7 o vértice e quanto maior o ângulo maior também a cifose torácica. Para obter a 

lordose lombar o ângulo foi formado a partir L1, espinha ilíaca ântero-superior (EIAS) 

e trocânter maior do fêmur, sendo EIAS o vértice e quanto maior o ângulo menor a 

lordose lombar (Liu CY, et al., 2008). O fio de prumo e a participante ficaram paralelo 

um em relação ao outro. A câmera fotográfica por sua vez foi posicionada a três 

metros de distância e a uma altura de 91 cm. A foto foi realizada da vista lateral 

direita de todas as participantes, que permaneceram na posição com os ombros e 

cotovelos levemente fletidos para perfeita visualização dos pontos demarcados. A 

imagem foi enquadrada na câmera de forma que ficasse cerca de meio metro acima 

e meio metro abaixo da voluntária. Para análise das fotos foram obedecidos a 

seguinte sequência: abertura da foto, calibração da imagem a partir do fio de prumo, 
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demarcação dos pontos e obtenção dos ângulos a partir da ferramenta de ângulos 

livres contida no software. A Figura 1 demonstra como foi realizada a marcação dos 

pontos para obtenção dos ângulos. 

 

 

Figura 1. Descrição dos ângulos obtidos para lordose cervical (   ), cifose 

torácica (     ) e lordose lombar (     ). 

 

 

2.8.3 Análise dos resultados 

 

Os dados foram avaliados por meio de estatística descritiva e inferencial. Foi 

utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney para comparações intergrupo e o 

teste de correlação de Spearman, para avaliação da correlação entre as variáveis. 

Foi considerado nível de significância de 5%. As análises foram realizadas por meio 

do software Statistica Versão 13.3. 
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3   RESULTADOS 

 

 Foram avaliadas 24 voluntárias que formaram um grupo homogêneo em 

relação às variáveis antropométricas, na Tabela 1 pode-se observar estes dados dos 

grupos Mamoplastia Tardio (COM) e Mamoplastia Futura (SEM) e meses de cirurgia 

do grupo COM.  

 

Tabela 1. Variáveis antropométrica dos grupos Mamoplastia Tardio (COM) e 

Mamoplastia Futura (SEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMC= Índice de Massa Corporal. 

 

Para caracterizar uma amostra homogênea avaliamos também o nível de 

atividade física pelo questionário IPAQ e capacidade funcional pelo HAQ. Todas as 

voluntárias não apresentaram dificuldade para as tarefas avaliadas pelo questionário 

HAQ. Na Tabela 2 pode-se observar os dados em relação ao nível de atividade 

física comparando os grupos Mamoplastia Tardia (COM) e Mamoplastia Futura 

(SEM). Não foi identificada associação entre o nível de atividade física e a realização 

de mamoplastia. 

Tabela 2. Distribuição dos grupos Mamoplastia Tardio (COM) e Mamoplastia 

Futura (SEM) pelas variáveis do questionário IPAQ. 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis 

antropométricas 

COM 
(n = 10) 

SEM 
(n = 14) 

   Média               DP 

Idade, anos 
 
IMC, kg/m2 
 
Meses de cirurgia 

    22,30              2,26 
 
    20,60              2,37 
 
    25,10            15,38 

                    

   23,00            1,92 
 
   21,67            2,44 
 
     -                     - 

                    

   Média               DP 
 

IPAQ 

Muito Ativo 

Ativo 

Irregularmente Ativo A 

Irregularmente Ativo B 

 

 

 

2        20,00 

4        40,00 

3        30,00 

1        10,00 

 

 

 

 

10 

COM 
 n          % 

 

1           7,14                        

8         57,14 

4         28,57 

1           7,14 

 

 

 

 

14 

0,89 

Valor de p SEM 
 n          % 
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A Tabela 3 apresenta as características da amostra em relação ao tipo de 

técnica abordada, tamanho e tipo de implante e incisão cirúrgica realizada.  

 

Tabela 3. Variáveis cirúrgicas do grupo Mamoplastia Tardia (COM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação às curvaturas da coluna vertebral foi observada diferença 

significativa intergrupo apenas para a lordose lombar. As Figuras 2, 3 e 4 

representam a distribuição das medidas das curvaturas da coluna vertebral lordose 

cervical, cifose torácica e lordose lombar nos grupos COM e SEM quanto a mediana 

e quartis.  

 

Figura 2. Distribuição do ângulo de lordose cervical em graus, segundo o 

grupo. COM= Mamoplastia Tardio. SEM= Mamoplastia Futura. p=0,70.  

 

Variáveis 
COM 

n                %           

Técnica cirurgia 
SUBGLANDULAR 
SUBMUSCULAR 
 

Incisão  
INFRAMAMÁRIA 
 

Tipo do Implante 
SILICONE 
 

Tamanho do Implante 
225-290 ml 
295-360 ml 

 
8 
2 
 
 

10 
 
 

10 
 
 
5 
5 

 
80,00 
20,00 

 
 

100 
 
 

100 
 
 

50,00 
50,00 
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Figura 3. Distribuição do ângulo de cifose torácica em graus, segundo grupo. 

COM= Mamoplastia Tardio. SEM= Mamoplastia Futura. p= 0,63. 

 

 

Figura 4. Distribuição do ângulo da lordose lombar em graus, segundo grupo. 

COM= Mamoplastia Tardio. SEM= Mamoplastia Futura. **p= 0,02. 

 

A Tabela 4 representa a distribuição da pontuação das voluntárias nos 

questionários: Autoestima de Rosenberg e McGILL, demonstrados em mediana, 

mínimo, máximo, 1º quartil e 3º quartil. Os grupos não apresentaram diferença 

significativa.  

 

 

 

 

 

 

** 
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Tabela 4.  Distribuição da pontuação nos questionários de Autoestima de 

Rosenberg e McGILL, segundo grupos. 

 

 

Mediana 
 

 SEM 
 

              5,00 
 

            13,50 
 

         5,00 
 

      2,00 
 

   2,00 
 

    0,00 
 

  
 

 COM 
 

3,50 
 

10,00 
 

6,50 
 

3,50 
 

2,00 
 

0,50 
 

Mínimo 
 

 SEM 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

  
 

 COM 
 

2,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

0,00 
 

Máximo 
 

 SEM 
 

18,00 
 

37,00 
 

23,00 
 

7,00 
 

2,00 
 

5,00 
 

  
 

 COM 
 

11,00 
 

28,00 
 

16,00 
 

7,00 
 

4,00 
 

5,00 
 

1º Quartil 
 

 SEM 
 

4,00 
 

10,30 
 

3,25 
 

0,25 
 

0,50 
 

0,00 
 

  
 

 COM 
 

3,00 
 

1,25 
 

3,75 
 

0,75 
 

0,00 
 

0,00 
 

3º Quartil 
 

 SEM 
 

12,30 
 

19,80 
 

10,80 
 

3,50 
 

2,00 
 

2,00 
 

  
 

 COM 
 

4,75 
 

17,00 
 

8,75 
 

5,50 
 

2,50 
 

1,75 
 

COM= Mamoplastia Tardio. SEM= Mamoplastia Futura. 

 

Não foi observada correlação significativa entre as variáveis. Os dados podem ser 

observados na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Correlação entre as variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Grupos       Autoestima de       McGILL       Sensorial       Afetivo       Aval.       Mista  
                                         Rosenberg           TOTAL                                              Subj. 

Correlação de variáveis                      r               
r    

Rosenberg versus Lordose Cervical 

Rosenberg versus Cifose Torácica 

Rosenberg versus Lordose Lombar 

McGILL versus Lordose Cervical 

McGILL versus Cifose Torácica 

McGILL versus Lordose Lombar 

McGill versus Rosenberg 

 

 0,12 

-0,30 

-0,10 

 0,22 

-0,03 

 0,15 

 0,283 
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4 DISCUSSÃO 

 

Este estudo procurou estabelecer relação entre as curvaturas da coluna 

vertebral, autoestima e dor, comparando um grupo de mulheres de Mamoplastia 

Tardio (COM) com grupo de mulheres desejam realizar a mamoplastia - 

Mamoplastia Futura (SEM). 

As voluntárias do presente estudo em sua maioria são jovens o que está de 

acordo com o padrão de indivíduos que procuram pela cirurgia em questão (Diaz, 

2007).  Há muitas variações no planejamento pré-operatório, existem diferenças 

nas abordagens cirúrgicas de aumento de mama quando comparados entre 

continentes, tanto em relação à localização, tamanho e tipo do implante quanto no 

tipo de incisão. A técnica subglandular é mais indicada a mulheres que possuem 

maior quantidade de tecido mamário e gordura subcutânea, é visto por apresentar 

um aspecto estético mais natural. Outra técnica utilizada é a submuscular, onde a 

colocação do implante é feita abaixo do músculo peitoral maior, estudos 

demonstram que esta técnica pode estar associada a menos taxa de complicação 

por contratura capsular e é indicada a mulheres que possuem menos quantidade 

de tecido mamário e gordura subcutânea. A incisão inframamária foi realizada por 

todas as participantes do grupo de mulheres de Mamoplastia Tardio (COM), essa 

abordagem proporciona maior controle para que o cirurgião defina a localização da 

dobra inframamária, além de estar associada a menor risco de trauma (Shridharani 

et al., 2013). Além de levar esses fatores em consideração para escolha da melhor 

cirurgia para cada paciente, o cirurgião tende a levar em consideração sua 

experiência com determinada técnica para escolha final (Heidekrueger et al., 2018; 

Shi et. al., 2015).  

Em nosso estudo não nos limitamos a um tipo de implante, de técnica, 

tamanho, ou local de incisão, apesar da grande maioria das participantes com 

implantes mamários apresentarem técnica subglandular e todas por meio de 

incisão inframamária utilizando implantes de silicone;  

 O tamanho da prótese de silicone também variou entre as voluntárias e esse 

talvez seja um ponto interessante a ser abordado em um estudo posterior, já que 

pesquisas anteriores demonstraram que mulheres com maiores mamas tendem a 

apresentar mudanças nas curvaturas da coluna vertebral, principalmente cifose 

torácica e lordose lombar (Nicoletti et al., 2015). Sendo assim, é interessante a 
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realização de um estudo comparativo entre grupos separados de acordo com o 

tamanho do implante tanto em ml quanto em circunferência, pois, a circunferência 

varia também de acordo com a quantidade de tecido que a paciente possuía 

previamente à cirurgia. 

Estudo realizado por Findikcioglu e colaboradores (2007) através de 

avaliação com radiografia, demonstrou que as mulheres com as maiores mamas 

apresentavam os maiores ângulos de cifose torácica e também de lordose lombar. 

Em nosso estudo foi demonstrado que não houve divergência na comparação do 

ângulo de cifose torácica entre os grupos Mamoplastia Tardio (COM) e 

Mamoplastia Futura (SEM), ou seja, as mulheres com implante mamário da 

população avaliada não possuem aumento da cifose torácica quando comparadas 

a mulheres sem implante mamário. Levando em consideração o estudo citado 

acima, percebe-se que o tamanho da mama é crucial para determinar o ângulo da 

cifose torácica, visto que as mulheres com as maiores mamas do estudo 

mencionado estavam no grupo D (maior tamanho de sutiã), isso mostra que talvez 

as mulheres avaliadas em nosso estudo não possuíam um tamanho de mama 

suficiente para alterar a cifose torácica, pois a autoestima que acreditávamos estar 

relacionada com o não aumento da cifose torácica em mulheres submetidas à 

cirurgia em questão não demonstrou divergência entre os grupos estudados.  

Mazzocchi e colaboradores (2012) realizaram estudo de avaliação postural 

em mulheres submetidas ao aumento de mama e apontou que os aspectos 

psicológicos podem desempenhar um papel mais importante no que diz respeito à 

postura do que a mudança da massa corporal decorrente da cirurgia plástica em 

questão, relatando que no pós-operatório recente em comparação com pré-

operatório há um retroposicionamento da cabeça e também dos ombros, devido ao 

aumento de sua autoestima, pois mulheres com hipomastia (anterior à cirurgia) 

tendem a aumentar o grau de cifose torácica a fim de esconder as mamas, porém o 

estudo em questão não avaliou os aspectos psicológicos ou autoestima com 

nenhuma ferramenta. Em nosso trabalho a média de pontuação no questionário de 

Autoestima de Rosenberg foi maior pelo grupo Mamoplastia Tardio (SEM), porém a 

comparação da autoestima entre os grupos não obteve significância estatística, 

demonstrando então que a autoestima não é diferente entre os grupos Mamoplastia 

Tardio (COM) e Mamoplastia Futura (SEM). 
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Então, podemos afirmar com as nossas análises estatísticas que a curvatura 

da cifose torácica não é aumentada com a implantação da prótese de silicone, 

porém não pode ser relacionada à autoestima, também não pode ser justificada 

pela mesma como havíamos descrito em nossa hipótese, pois esta não demonstra 

diferença entre os grupos.  

Estudos apontam que mulheres com macromastia possuem além de maior 

cifose torácica também maior lordose lombar (Findikcioglu et al., 2007). Nicoletti e 

colaboradores em 2015 realizaram estudo com a utilização de implantes postiços, 

onde as voluntárias trajaram implantes de 3 tamanhos diferentes por 6 horas 

consecutivas durante 3 dias (dia 1: implante de 800g, dia 2: implante de 400g e dia 

3: implante de 300g), a avaliação foi feita com fio de prumo e com plataforma de 

força, eles demonstraram que implantes a partir de 400g induzem uma mudança 

postural, sendo que estes aumentam a lordose lombar para compensação 

biomecânica. 

A curvatura da lordose lombar comparada entre os grupos em nosso estudo 

demonstrou diferença significativa, sendo que as mulheres com implante mamário 

avaliadas em nosso estudo apontaram um ângulo de lordose lombar menor do que 

às mulheres sem implante, então para a população avaliada as mulheres 

submetidas à mamoplastia de aumento possuem maior lordose lombar quando 

comparadas às mulheres que ainda não realizaram a cirurgia em questão. Este fato 

mostra que implantes de silicone mamário podem induzir mudanças na curvatura 

da coluna vertebral, quando se trata da lordose lombar e isso pode estar 

relacionado a compensações corporais, já que as mulheres avaliadas em nosso 

estudo formam um grupo homogêneo quando comparados idade, peso e IMC.  

Sendo assim, mesmo a curvatura da cifose torácica não sendo diferente 

entre os grupos estudados há o aumento da lordose lombar, que pode ser 

explicado pela resposta biomecânica compensatória devido ao aumento do peso 

anterior na região torácica. Em nosso estudo não realizamos a medida da 

circunferência torácica das voluntárias, o que poderia ter sido pertinente para 

averiguar se há correlação entre esta medida e o ângulo da lordose lombar. Além 

disso, seria interessante realizar um estudo em longo prazo onde as voluntárias do 

grupo Mamoplastia Tardio fossem reavaliadas, para que se fizesse uma análise 

comparativa entre os ângulos da curvatura e observar se há o aumento também da 

cifose torácica destas mulheres em um período maior.  
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Mulheres com macromastia possuem dores nas costas que estão 

relacionadas ao tamanho das mamas (Lapid et al. 2013), nosso estudo abordou e 

comparou a dor entre os grupos através do questionário de McGill, porém não foi 

observada diferença estatística significativa entre os grupos avaliados, apontando 

que mulheres com implante mamário de silicone não possuem mais ou menos dor 

quando comparadas às mulheres que ainda não foram submetidas à mamoplastia 

de aumento. 

Não houve correlação significativa entre as variáveis estudadas, o que mostra 

que não há correlação entre autoestima e as curvaturas da coluna, tão pouco quanto 

a dor e as curvaturas da coluna.  

 

  

4.1 Limitação do Estudo 

 

O estudo possui uma limitação clara, a falta da medida da circunferência das 

mamas das voluntárias poderia ser um valor crucial para correlação com as 

curvaturas da coluna comparando os grupos. Com esta medida poderia ser afirmado 

que as mulheres do grupo com implante mamário possuíam mamas maiores em 

comparação com as voluntárias do grupo sem implante mamário. Também seria 

interessante um acompanhamento longitudinal do grupo Mamoplastia Tardio, para 

comparar se há mudanças nas curvaturas da coluna com decorrer do tempo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados apresentados no estudo, concluímos que não há 

diferença entre a cifose torácica dos grupos estudados, e a mesma não tem relação 

com a autoestima. Entretanto, a lordose lombar se apresentou aumentada no grupo 

com silicone, o que sugere que os implantes podem induzir alterações na coluna 

vertebral para compensação biomecânica. 
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APÊNDICE 1  

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

 
Data da Avaliação:____/____/_______ 
 
DADOS PESSOAIS: 

 

Nome: 

Data de Nascimento: Idade: 

Gênero: Estado Civil: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: CEP: 

Telefone Fixo: Celular: 

Escolaridade: 

Profissão: 

 

ANAMNESE: 

Data cirurgia:                                                                                                                           

Tipo da cirurgia e local da cicatriz: 

ml mama direita: ml mama esquerda: 

Realizou alguma cirurgia associada? Qual? 

 

Realizou fisioterapia pós-operatória? Qual tipo? 

 

Frequência da fisioterapia: 

Possui algum diagnóstico de deformidade na coluna? Qual ou quais? 

 

Sente dor na coluna? 

Realizou fisioterapia? Quando? 

 

Realiza atividade física? Qual ou quais? 

 

Frequência da atividade física: 

Medicamentos/tempo de uso: 

 

Possui mamas assimétricas? 

Qual seu membro superior dominante? 

Sentiu-se melhor, mais bonita ou confiante depois da mamoplastia de aumento? 
Qual diferença pôde perceber?  

 

 
EXAME FÍSICO: 
 

Peso: Altura: IMC: 
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ANEXO 1 
 

QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADE FÍSICA  
VERSÃO CURTA (IPAQ) 

 
Nome: _______________________________________________________ 
 
Data: ______/ _______ / ______ Idade: ______ Sexo: F ( ) M ( ) 

 

Nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física as pessoas 

fazem como parte do seu dia a dia. As perguntas estão relacionadas ao tempo que 

você gasta fazendo atividade física na ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as 

atividades que você faz no trabalho, para ir de um lugar a outro, por lazer, por 

esporte, por exercício ou como parte das suas atividades em casa ou no jardim. 

Suas respostas são MUITO importantes. Por favor, responda cada questão mesmo 

que considere que não seja ativo. Obrigado pela sua participação. 

 

Para responder as questões lembre que: 

 

● Atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um 

grande esforço físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o 

normal. 

 

● Atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum 

esforço físico e que fazem respirar UM POUCO mais forte que o 

normal. 

 

 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza 

por pelo menos 10 minutos contínuos de cada vez. 

 

1a. Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 

minutos contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de 

um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

Dias _____ por  SEMANA           (  ) Nenhum 
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1b. Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos 

quanto tempo no total você gastou caminhando por dia? 

Horas: ______ Minutos: _____ 

 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS 

por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na 

bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, 

carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no 

jardim como varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez 

aumentar moderadamente sua respiração ou batimentos do coração (POR 

FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 

Dias _____ por  SEMANA           (  ) Nenhum 

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 

minutos contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades 

por dia? 

Horas: ______ Minutos: _____ 

 

3a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS 

por pelo menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica 

aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer 

serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, 

carregar pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua 

respiração ou batimentos do coração. 

Dias _____ por  SEMANA           ( ) Nenhum 

 

3b. Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 

minutos contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades 

por dia? 

Horas: ______ Minutos: _____ 

 

Classificação: 

1.MUITO ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: a) VIGOROSA: ≥ 
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5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão e/ou; b) VIGOROSA: ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 

minutos por sessão + MODERADA e/ou CAMINHADA: ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 

minutos por sessão.  

 

2. ATIVO: aquele que cumpriu as recomendações de: a) VIGOROSA: ≥ 3 

dias/sem e ≥ 20 minutos por sessão; e/ou;b) MODERADA ou CAMINHADA: ≥ 5 

dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão; e/ou c) Qualquer atividade somada: ≥ 5 

dias/sem e ≥ 150 minutos/sem (caminhada + moderada + vigorosa).  

 

 

3. IRREGULARMENTE ATIVO: aquele que realiza atividade física, porém 

insuficiente para ser classificado como ativo, pois não cumpre as recomendações 

quanto à freqüência ou duração. Para realizar essa classificação somase a 

freqüência e a duração dos diferentes tipos de atividades (caminhada + 

moderada + vigorosa). Este grupo foi dividido em dois subgrupos de acordo com 

o cumprimento ou não de alguns dos critérios de recomendação. 

IRREGULARMENTE ATIVO A: aquele que atinge pelo menos um dos critérios da 

recomendação quanto à freqüência ou quanto à duração da atividade: a) 

Freqüência: 5 dias /semana ou b) Duração: 150 min / semana; 

 IRREGULARMENTE ATIVO B: aquele que não atingiu nenhum dos critérios da 

recomendação quanto à freqüência nem quanto à duração.  

 

4. SEDENTÁRIO: aquele que não realizou nenhuma atividade física por pelo 

menos 10 minutos contínuos durante a semana. 
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ANEXO 2  

 

HEALTH ASSESSMENT QUESTIONNAIRE (HAQ) 

Nome: _______________________________________________________ 
 
Data: ______/ _______ / ______ Idade: ______  

 

O questionário será aplicado a fim de compreender se você sente algum 

desconforto ao realizar as atividades citadas. 

 

Por favor, marque com um X a resposta que melhor descreve sua capacidade 

habitual DURANTE A SEMANA PASSADA. 

Categoria Atividade Sem 

Dificuldade 

Pouca  

Dificuldade 

Muita 

Dificuldade 

Não 

Consegue 

 

1 

1-Vestir-se (inclusive 

abotoar camisa e amarrar 

sapatos) 

    

2-Lavar a cabeça e  os 

cabelos 

    

 

2 

3-Levantar-se de maneira 

reta de uma cadeira com 

encosto e sem os braços 

    

4-Deitar-se e Levantar-se 

da cama 

    

 

 

3 

5-Cortar pedaços de carne     

6-Levar até a boca um 

copo ou xícaras cheios 

    

7-Abrir uma caixa de leite 

comum 

    

 

4 

8-Caminhar em lugares 

planos 

    

9-Subir 5 degraus de 

escada 
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5 

10-Lavar e secar o corpo 

após banho 

    

11-Tomar banho de 

banheira ou abaixar-se 

    

12-Sentar-se e levanter-se 

de um vaso sanitário 

    

 

 

6 

13-Levantar os braços e 

pegar um objeto de mais 

ou menos 2,5 quilos 

posicionado acima da 

cabça 

    

14-Curvar-se para pegar 

roupas no chão 

    

 

7 

15-Abrir as portas de um 

carro 

    

16-Abrir potes ou vidros 

que já tenham sido abertos 

    

17-Abrir e fechar torneiras     

 

 

8 

18-Fazer compras ou ir ao 

banco 

19-Entrar e sair de um 

carro 

    

20-Fazer tarefas como 

varrer ou cuidar do jardim 
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ANEXO 3 

 

VERSÃO BRASILERIA DA ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG  

 

Nome: _______________________________________________________ 
 
Data: ______/ _______ / ______ Idade: ______  

 

Escala de Autoestima de Rosenberg após processo de validação e adaptação 

cultural para brasileiros (versão EPM/Rosenberg) 

 

Leia cada frase com atenção e faça um círculo em torno da opção mais adequada. 

1. De forma geral (apesar de tudo), estou satisfeita comigo mesma.  

a) Discordo Totalmente                b) Discordo  

c) Concordo                                  d) Concordo Totalmente 

 

2. Às vezes eu acho que não sirvo para nada (Inferior em relação aos outros).  

a) Discordo Totalmente                b) Discordo  

c) Concordo                                  d) Concordo Totalmente 

 

3. Eu sinto que tenho um tanto (um número) de boas qualidades.  

a) Discordo Totalmente                b) Discordo  

c) Concordo                                  d) Concordo Totalmente 

 

4. Eu sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das outras pessoas 

(desde que me ensinadas).  

a) Discordo Totalmente                b) Discordo  

c) Concordo                                  d) Concordo Totalmente 

 

5. Não sinto satisfação nas coisas que realize. Eu sinto que não tenho muito do que 

me orgulhar.  

a) Discordo Totalmente                b) Discordo  

c) Concordo                                  d) Concordo Totalmente. 
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6. Às vezes, eu realmente me sinto inútil (incapaz de fazer as coisas).  

a) Discordo Totalmente                b) Discordo  

c) Concordo                                  d) Concordo Totalmente 

 

7.Eu sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos num plano igual (num mesmo 

nível) às outras pessoas.  

a) Discordo Totalmente                b) Discordo  

c) Concordo                                  d) Concordo Totalmente 

 

8. Não me dou o devido valor. Gostaria de ter mais respeito por mim  mesma.  

a) Discordo Totalmente                b) Discordo  

c) Concordo                                  d) Concordo Totalmente 

 

9.Quase sempre eu estou inclinada a achar que sou uma fracassada.  

a) Discordo Totalmente                b) Discordo  

c) Concordo                                  d) Concordo Totalmente 

 

10. Eu tenho uma attitude positive (pensamentos, atos e sentimentos positives) em 

relação a mim mesma.  

a) Discordo Totalmente                b) Discordo  

c) Concordo                                  d) Concordo Totalmente 

 

Cálculo do escore: 

 

          

                                            

 

 

           

                

 

                    

                                 

Afirmativas 2,5,6,8,9        

                        

3          a) Concordo plenamente                 

2          b) Concordo                                    

1          c) Discordo                                     

0          d) Discordo plenamente                  

Afirmativas 1,3,4,7,10        

                        

0          a) Concordo plenamente                 

1          b) Concordo                                    

2          c) Discordo                                     

3          d) Discordo plenamente                  
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ANEXO 4 

Br - MPQ 

Versão Brasileira do McGILL PAIN QUESTIONNAIRE 
 

by Carlos Castro 
 

Parte I . LOCALIZAÇÃO DA DOR 
 
Usando as figuras do corpo humano abaixo, marque, por favor, onde é sua dor. 
Indique: 
 

● (S)   - se a dor for Superficial, 
● (P)   - se a dor for Profunda, 
● (SP) - se Superficial e Profunda,  
 
● (L)   - se a dor for Localizada, 
● (D)  - se a dor for Difusa. 
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Parte II . INÍCIO, TRATAMENTOS REALIZADOS E PADRÃO TEMPORAL 
 

a) Circunstâncias de Início 
 

( ) acidente em casa ( ) após doença 
( ) acidente no trabalho ( ) após cirurgia 
( ) outros acidentes ( ) dor 'sem causa' 

 
Outros :  

 
 
b) Analgésicos  (Já administrados e em Uso atual) : 
 

Medicação Dose Freqüência Duração do 
Alívio 

Quantidade do 
Alívio 

Tempo de 
Uso 

      

      

      

      

      

      

 
 
Outros Tratamentos Realizados: 
 

 
 

 
 

 
 
c) Padrão Temporal da Dor : ' Como a sua dor muda com o tempo ? ' 
 
 

 1 ( )  2 ( )  3 ( ) 
 contínua  Ritimada  Breve 
 estável  periódica   Momentânea 
 constante  Intermitente  Transitória 

 
 
Freqüência e duração das crises :  
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Parte III . DESCRIÇÃO DA DOR 
 

Fale um pouco sobre sua dor. Como ela é? Com o que ela se parece? 
 

 

 
 
Para cada conjunto (subclasse) de palavras abaixo, escolha aquela que melhor 
descreve a sua dor. (Não é preciso escolher palavras em todas as categorias): 
 

01- S. Temporal 02- S. Espacial 03- S. Pressão - 
Ponto 

04- S. Incisão 

-  que vai e vem 
-  que pulsa 
-  latejante 
-  em pancadas 

-  que salta aqui e ali 
-  que se espalha em 
   círculos  
- que irradia 

-  pica como uma 
    agulhada 
-  é como uma fisgada 
-  como uma pontada  
   de faca 
-  perfura como uma 
    broca 
 

-  que corta como  
   uma navalha 
-  que dilacera a carne 

05- S. Compressão 06- S. Tração 07- S. Calor 08- S. Vivacidade 

-  como um beliscão 
-  em pressão 
-  como uma mordida 
-  em cãimbra / cólica 
-  que esmaga 
 

-  que repuxa 
-  que arranca 
-  que parte ao meio 

-  que esquenta 
-  que queima como  
   água quente 
-  que queima  
   como fogo 

-  que coça 
-  em formigamento 
-  ardida 
-  como uma ferroada 

09- S. Surdez 10- S. Geral 11- A. Cansaço 12- A. Autonômica 

-  amortecida 
-  adormecida 

-  sensível 
-  dolorida 
-  como um 
machucado 
-  pesada 
 

-  que cansa 
-  que enfraquece 
-  fatigante 
-  que consome 

-  de suar frio 
-  que dá ânsia de  
   Vômito 

13- A. Medo 14- A. Punição 15- A. Desprazer 16- Aval. Subj. 

-  assustadora 
-  horrível 
-  tenebrosa 

-  castigante 
-  torturante 
-  de matar 

-  chata 
-  que perturba 
-  que dá nervoso 
-  irritante 
-  de chorar 
 

-  leve 
-  incômoda 
-  miserável 
-  angustiante 
-  inaguentável 

17- M. 
Dor/Movimento 

18- M. Sensoriais 19- M. de Frio 20- M. Emocionais 

-  que prende 
-  que imobiliza 
-  que paralisa 
 

-  que cresce e diminui 
-  espeta como uma  
   lança 
-  que rasga a pele 
 

-  fria 
-  gelada 
-  que congela 

-  que dá falta de ar 
-  que deixa tenso (a) 
-  cruel 

 
Legenda:    S = Sensorial    A = Afetiva    Aval. Subj. = Avaliação Subjetiva    M = Mistas.  
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Parte IV . QUAL É A INTENSIDADE DE SUA DOR PRESENTE? 
 

___ (0) SEM DOR 

___ (1) FRACA 

___ (2) MODERADA 

___ (3) FORTE 

___ (4) VIOLENTA 

___ (5) INSUPORTÁVEL 

 
● Que palavra melhor descreve sua dor agora ?  ____ 
● Que palavra descreve sua dor máxima ?   ____ 
● Que palavra descreve sua dor quando ela é mínima ? ____ 
● Que palavra descreve sua maior dor de dentes ?  ____ 
● Que palavra descreve sua maior dor de estômago ? ____ 
 
- O que faz sua dor aumentar ? 

- O que faz sua dor diminuir ? 

- Você acha que suporta bem as dores ? 

 
 

QUANTIDADE DE DOR 
 

  Avaliação Pontos        

 Índice de Classificação da Dor 

          (S)                 Sensorial  

          (A)  Afetivo  

(AS)                        Avaliação 
Subjetiva 

 

(M)  Misto  

(T)  Total  
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ANEXO 5 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Prezada Senhora,  

 Gostaríamos de convidá-la para participar do projeto intitulado “Avaliação 

postural em mulheres submetidas à mamoplastia de aumento”. O objetivo deste 

estudo é acompanhar as alterações posturais entre mulheres com mamoplastia de 

aumento e aquelas que desejam realizar a cirurgia.  

 Para que a senhora possa participar vou realizar alguns esclarecimentos. 

Inicialmente a senhora passará por uma entrevista para conhecimento dos dados 

pessoais e avaliação das medidas corporais. Todas as participantes que já 

realizaram a cirurgia também responderão algumas perguntas relativas à 

mamoplastia de aumento.  Ainda, responderá 4 questionários sobre a nivel de 

atividade física, autoestima, dor e capacidade funcional, que leva em média 15 

minutos para respondê-los.   

 Logo em seguida marcaremos um dia para a avaliação para tirarmos 

fotografias de corpo inteiro (de frente, de lado e de costas) para que possamos fazer 

as avaliações de maneira digitalizada, a vestimenta utilizada no dia da avaliação 

será top e bermuda ou calça de cotton, lycra, legging (dê sua preferência). Após a 

avaliação, suas fotografias serão analisadas, as pesquisadoras responsáveis 

pontuarão as alterações posturais caso existam. 

 As avaliações oferecem risco mínimo para a senhora, uma vez que pode 

gerar algum constrangimento. Entretanto, todas as medidas serão tomadas para 

minimizá-lo. Caso você sinta algum desconforto ou constrangimento você deve 

referi-lo aos pesquisadores, que tomarão todas as medidas cabíveis para minimizá-

lo. Em qualquer etapa do estudo, a senhora terá acesso aos responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A sua participação no estudo 

não terá nenhum custo, nem compensação financeira. Benefício da participação no 

estudo: a senhora terá acesso aos resultados da análise postural, com a 

identificação dos desvios posturais e serão orientadas a buscar o melhor tipo de 

serviço para minimizar ou corrigir as mesmas. A sua identidade será preservada e os 
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dados serão utilizados somente para publicação dos resultados em congressos e/ou 

periódicos com garantia da preservação da sua identidade.  

Pesquisadora responsável: Mariana Chaves Aveiro que pode ser encontrada no 

endereço Rua Silva Jardim, 136 – Santos; tel.: (13) 3229-0273. Se a senhora tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Francisco de Castro, 55, Vila Clementino, 

São Paulo/SP, Telefone (11)5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cep@unifesp.edu.br 

 

 “Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo Avaliação postural em 

mulheres submetidas à mamoplastia de aumento.  

 Autorizo as pesquisadoras a utilizarem as minhas fotografias para a avaliação 

da postura e para fins educativos e científicos. Fui informada de que, no caso do uso 

das fotografias em publicações científicas terei os meus olhos tarjados e a minha 

identidade preservada. 

 Eu discuti com a pesquisadora responsável sobre a minha decisão em 

participar deste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, 

os procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta 

de despesas.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e estou ciente de que 

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido”. 

Nome da participante: ________________________________ Data ___/___/____ 

Assinatura da participante: ___________________________________       

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante. 

_____________________________    Data ___/___/____ 

 Profa. Dra. Mariana Chaves Aveiro 
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ANEXO 6 
 

APRECIAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DO PRESENTE ESTUDO 
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