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Sá PO. Efeito da Mamoplastia Redutora na Postura e Queixas Álgicas de 
Mulheres com Hiperplasia Mamária . Guarulhos (SP): Universidade de Guarulhos; 
2020. 

 

RESUMO 

 

 Introdução: A hipertrofia mamária (HM) é uma condição caracterizada pelo 

aumento excessivo do volume das mamas, podendo acarretar danos físicos e 

psicológicos às pacientes. A mamoplastia redutora é uma opção terapêutica que reduz 

volume mamário com melhora da aparência estética, porém ainda não existe 

consenso quanto ao seu papel na melhora da dor, postura e da autoimagem. 

Objetivos: Avaliar a influência da mamoplastia redutora na postura, autoimagem e 

queixas álgicas na coluna em mulheres com HM. Método: Trata-se de um estudo 

clínico do tipo antes/depois, envolvendo 14 mulheres com HM, submetidas à 

mamoplastia redutora. Foram incluídas mulheres entre 18 e 35 anos, com diagnóstico 

de HM, apresentando queixas álgicas e que tivessem removido peso igual ou superior 

a 1000g de tecido mamário pós-mamoplastia redutora. Foram excluídas pacientes 

com alterações ortopédicas, Índice de Massa Corporal (IMC) classificado como baixo 

peso ou com obesidade, mulheres que removeram menos de 1000g de tecido 

mamário ou sem dor. Para avaliação dos desfechos foram utilizados os instrumentos: 

dor (Inventário Breve da Dor – Brief Pain Inventory (BPI) e Escala Visual Analógica 

(EVA), a autoimagem (Body Image Quality of Life Inventory – BIQLI) e postura 

(Software de Avaliação Postural – SAPO). Os instrumentos foram aplicados 

previamente ao procedimento cirúrgico e após três meses de pós-operatório. Para a 

análise descritiva dos dados sociodemográficos, as variáveis categóricas foram 

apresentadas em frequências absolutas e relativas, e as contínuas foram descritas 

por média e desvio padrão. Para a análise dos instrumentos SAPO, EVA, BRIEF e 

BIQLI foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov. O Teste de Wilcoxon para 



 

 

Amostras Pareadas foi utilizado para a comparação dos scores, antes e depois. A 

correlação se deu por meio de coeficientes de correlação de Spearman, considerados 

significativos p < 0,05. Resultados: Foram avaliadas 14 mulheres com diagnóstico de 

hipertrofia mamária sendo submetidas à cirurgia de mamoplastia redutora, com a 

média de idade de 35,79 anos, referindo queixas álgicas há 12 anos. Destas, 71,4% 

apresentavam quadro de hipertrofia na família e 3 nunca amamentaram; 85,7% 

acreditam que a dor que sentem estivesse ligada ao excesso de volume mamário. 

Retirados em média 1132,86 g de tecido mamário das participantes. A avaliação 

postural através do SAPO apresentou mudanças significativas no alinhamento das 

tíbias, das espinhas ilíacas e de C7, na projeção do centro de gravidade e do ângulo 

dos acrômios, refletindo melhora na postura, bem como mudança no centro de 

gravidade. Por meio da avaliação da dor, realizada pela Escala Visual Analógica 

(EVA), foi possível observar redução significativa da dor referida antes e após a 

cirurgia (p=0,013); o BRIEF, apenas não apresentou diferença significativa os itens: 

dor comum durante a última semana (p = 0,500), área do corpo que dói mais (p = 

0,270), dor neste exato momento (p = 0,256), tratamento medicamentoso para a dor 

(p = 0,500), percentual de alívio de dor com a medicação (p = 0,796), interferência da 

dor na disposição (p = 0,066), a sua capacidade de andar a pé (p = 1,000) e no prazer 

em viver (p = 0,157). Na avaliação da autoimagem (BIQLI), apenas três dos 19 itens 

avaliados não obtiveram respostas significativas: Q3 – como minha aparência afeta 

minhas interações com pessoas do mesmo sexo (p = 0,066); Q14 – minha capacidade 

em controlar meu peso (p = 0,210) e Q15 – minhas atividades físicas (p = 0,197).  Na 

correlação entre o volume retirado e as escalas aplicadas, o volume total retirado 

apresentou correlação significativa com o item 5: dor média durante a semana da 

BRIEF no momento pré-cirúrgico (ρ = -0,718; p = 0,004 esse segundo p deve ser do 



 

 

pós), e no momento pós-cirúrgico, associou-se ao item 10 da BIQLI: minha satisfação 

com a vida em geral (ρ = -0,595; p = 0,025) e a assimetria no plano sagital (ρ = -0,597; 

p = 0,024). As correlações entre os itens da SAPO, EVA, BRIEF e BIQLI apresentaram 

mudança significativa ao longo do tempo. Conclusão: Identificamos que a 

mamoplastia redutora reduz a dor, melhora a autoimagem e a postura de mulheres 

com hipertrofia mamária.  

 
Palavras-chave: Mamoplastia. Postura. Autoimagem. Dor. Doenças mamárias.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sá PO. Effect of reducing mamoplasty on posture and complaints of pain of 
women with breast hyperplasia. Guarulhos (SP): Universidade de Guarulhos; 
2020. 

 

ABSTRACT 

 

 Introduction: Breast hypertrophy (BH) is a condition characterized by the 

excessive increase of breast volume, which may cause physical and psychological 

damage to the patients. Reduction mammoplasty is a therapeutic option that reduces 

the volume improving the aesthetic appearance; however, there is still no consensus 

on its role in improving pain, posture, and self-image. Objectives: To evaluate the 

influence of reduction mammoplasty on posture, self-image and back pain in women 

with BH. Method: This is a before/after type clinical study, involving 14 women with 

BH who underwent reduction mammoplasty. Women between 18 and 35 years of age, 

diagnosed with BH, who complained about pain and had 1000 g or more breast tissue 

removed after a reduction mammoplasty, were included. Volunteers with orthopedic 

abnormalities, Body Mass Index (BMI) classified as underweight or obese, women who 

removed less than 1000 g of breast tissue or with no pain, were excluded. The 

following instruments were used to assess the outcomes: pain (Brief Pain Inventory 

(BPI) and Visual Analog Scale (VAS), self-image (Body Image Quality of Life Inventory 

– BIQLI), and posture (Postural Assessment Software – PAS). The instruments were 

used before the surgical procedure and three months after surgery. For the 

sociodemographic data descriptive analysis, the categorical variables were presented 

in absolute and relative frequencies, and the continuous variables were described by 

average and standard deviation. Kolmogorov-Smirnov test was used to analyze the 

PAS, VAS, BRIEF, and BIQLI instruments, observing the distribution of some non-

parametric variables. Wilcoxon Test was used for Paired Samples to compare scores, 

before and after. And the correlation occurred through Spearman's correlation 



 

 

coefficients, considered significant with p <0,05. Results: We evaluated 14 women 

diagnosed with breast hypertrophy being submitted to breast reduction surgery, with 

an average age of 35,79 years, and who reported pain complaints for about 12 years. 

Among these, 71.4% presented a family hypertrophy condition and 3 never breastfed; 

85.7% believed the pain they felt was due to the excessive breast volume. An average 

of 1132.86 g of breast tissue was removed from the volunteers. Postural assessment 

through PAS showed significant changes in the tibia, iliac spine and C7 alignment, in 

the center of gravity projection, and the angle of the acromions, reflecting 

improvements in the posture, as well as changes in the center of gravity. Through pain 

assessment, performed using the Visual Analogue Scale (VAS), it is possible to 

observe significant improvement of the pain referred before and after surgery (p = 

0.013); however, in BRIEF, there were no significant differences in the items: common 

pain during the last week (p = 0.500), area of the body that hurts the most (p = 0.270), 

pain right now (p = 0.256), drug treatment for pain (p = 0.500), percentage of pain relief 

with the drug (p = 0.796), interference of pain in the person’s disposition (p = 0.066), 

and their walking ability (p = 1.000), and enjoyment of life (p = 0.157). In the self-image 

assessment (BIQLI), only three of the 19 items evaluated did not reach significant 

answers: Q3 - how my appearance affects my interactions with people of the same 

gender (p = 0.066); Q14 - my ability to control my weight (p = 0.210) and Q15 - my 

physical activities (p = 0.197).  In the correlation between the volume removed and the 

scales applied, the total volume removed showed a significant correlation with item 5: 

average pain during the week on BRIEF, before surgery (ρ = -0.718; p = 0.004) and 

after surgery, associated to BIQLI item 10: my satisfaction with life in general (ρ = -

0.595; p = 0.025) and asymmetry in the sagittal plane (ρ = -0.597; p = 0.024). The 

correlations between PAS, VAS, BRIEF, and BIQLI items showed a significant change 



 

 

over time. Conclusion: We identified that reduction mammoplasty reduces pain, and 

improves self-image and posture in women with breast hypertrophy.  

 
Keywords: Mammoplasty. Posture. Self-image. Pain. Breast diseases.  
 

 

 

  



 

 

Sá PO. Reducción de la postura de la mamoplastia a las quejas dolorosas de 
mujeres con hiperplasia mamaria. Guarulhos (SP): Universidad de Guarulhos; 
2020. 
 

RESUMEN 

 

 Introducción: La hipertrofia mamaria (HM) es una afección caracterizada 

por un aumento excesivo del volumen de los senos, que puede causar daños físicos 

y psicológicos a las pacientes. La mamoplastia de reducción es una opción terapéutica 

que reduce el volumen con una mejor apariencia estética, pero todavía no hay 

consenso sobre su papel en la mejora del dolor, la postura y la autoimagen. Objetivos: 

Evaluar la influencia de la cirugía facial en la postura, la autoimagen y el dolor de 

espalda en mujeres con HM. Método: Este es un estudio clínico del tipo antes / 

después, en el que participaron 14 mujeres con HM, que se sometieron a una 

mamoplastia de reducción. Se incluyeron mujeres entre 18 y 35 años, diagnosticadas 

con HM, que presentaron quejas de dolor y que habían eliminado un peso igual o 

mayor a 1000 g de tejido mamario después de la mamoplastia de reducción. Se 

excluyeron las voluntarias con alteraciones ortopédicas, índice de masa corporal 

(IMC) clasificado como con bajo peso u obesidad, mujeres que extrajeron menos de 

1000 g de tejido mamario o sin dolor. Los siguientes instrumentos se utilizaron para 

evaluar los resultados: dolor (Inventario breve del dolor - Inventario breve del dolor 

(BPI) y Escala visual analógica (EVA), autoimagen (Inventario de calidad de vida de 

la imagen corporal - BIQLI) y postura (Software de evaluación postural - Los 

instrumentos se aplicaron antes del procedimiento quirúrgico y tres meses después 

de la operación, para el análisis descriptivo de los datos sociodemográficos, las 

variables categóricas se presentaron en frecuencias absolutas y relativas, y las 

variables continuas se describieron por medios y desviaciones estándar. Para el 

análisis de los instrumentos SAPO, EVA, BRIEF y BIQLI, se utilizó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, observando la distribución de algunas variables no 

paramétricas. La prueba de Wilcoxon para muestras emparejadas se usó para 

comparar los puntajes, antes y después Y la correlación ocurrió a través de los 

coeficientes de correlación de Spearman, considerados significativos p <0.05. Catorce 

mujeres diagnosticadas con hipertrofia mamaria fueron evaluadas y se sometieron a 

cirugía de reducción mamaria, con una edad media de 35,79 años, que informaron 

quejas de dolor durante aproximadamente 12 años. De estos, el 71.4% tenía 



 

 

hipertrofia en la familia y 3 nunca amamantaron; El 85.7% cree que el dolor que 

sienten está relacionado con el exceso de volumen mamario. Se retiró un promedio 

de 1132.86 g de tejido mamario de las voluntarias. La evaluación postural a través de 

SAPO mostró cambios significativos en la alineación de la tibia, la columna ilíaca y el 

C7, en la proyección del centro de gravedad y el ángulo de los acromiones, lo que 

refleja mejoras en la postura, así como cambios en el centro de gravedad. A través de 

la evaluación del dolor, realizada utilizando la Escala Analógica Visual (VAS), es 

posible observar una mejora significativa en el dolor referido antes y después de la 

cirugía (p = 0.013); en BREVE, los ítems no presentaron diferencias significativas: 

dolor común durante la última semana (p = 0.500), área del cuerpo que más duele (p 

= 0.270), dolor en este momento exacto (p = 0.256), tratamiento farmacológico para 

dolor (p = 0.500), porcentaje de alivio del dolor con medicamentos (p = 0.796), 

interferencia del dolor en la disposición (p = 0.066), su capacidad para caminar (p = 

1,000) y placer de vivir ( p = 0,157). En la evaluación de autoimagen (BIQLI), solo tres 

de los 19 ítems evaluados no obtuvieron respuestas significativas: P3 - cómo mi 

apariencia afecta mis interacciones con personas del mismo sexo (p = 0.066); Q14: 

mi capacidad para controlar mi peso (p = 0.210) y Q15: mis actividades físicas (p = 

0.197). En la correlación entre el volumen eliminado y las escalas aplicadas, el 

volumen total eliminado mostró una correlación significativa con el ítem 5: dolor 

promedio durante la semana de BREVE en el momento prequirúrgico (ρ = -0.718; p = 

0.004), y en el post -quirúrgico, asociado con el ítem 10 de BIQLI: mi satisfacción con 

la vida en general (ρ = -0.595; p = 0.025) y asimetría en el plano sagital (ρ = -0.597; p 

= 0.024). Las correlaciones entre los elementos SAPO, EVA, BRIEF y BIQLI mostraron 

un cambio significativo con el tiempo. Conclusión: Identificamos que la mamoplastia 

de reducción reduce el dolor, mejora la autoimagen y la postura en mujeres con 

hipertrofia mamaria.  

 

Palabras clave: mamoplastia. Postura Autoimagen. Dolor Enfermedades mamarias. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

   A postura pode ser definida como uma adaptação dos segmentos 

corporais, principalmente da parte musculoesquelética, em resposta a um estímulo 

recebido, ou ainda, ao alinhamento do tronco e da cabeça em relação à gravidade1.  

Uma postura corporal adequada costuma se caracterizar pela presença de 

articulações que suportem o peso do indivíduo, sem sobrecarregar os músculos e 

ligamentos2,3.  

 Um bom padrão postural corresponde àquele que exige menos trabalho da 

musculatura e dos ligamentos para manter o indivíduo na posição bípede, em 

equilíbrio estático,  mantendo o centro da massa corpórea estável em relação à sua 

base4,2.  

 Por outro lado, a postura inadequada compromete a distribuição da carga, 

aumentando a pressão nas superfícies articulares, acarretando em desgaste e 

tensões musculares desnecessárias. Quando estas tensões são geradas na região 

cervical, por exemplo, podem levar à mudanças na posição da cabeça e pescoço, 

como anteriorização, posteriorização, lateralização ou rotação cervical5,6. 

 Alguns processos patológicos, como a gigantomastia ou hipertrofia 

mamária (HM), podem trazer variações na postura corporal com repercussões no 

centro de gravidade normal, fazendo com que este seja deslocado para cima. Estas 

alterações podem provocar mudanças nas curvaturas fisiológicas da coluna vertebral 

e, consequentemente, ocasionar dor7,8. 

 Há controvérsias na literatura sobre a definição de HM, não existindo um 

conceito universalmente aceito. Encontramos diversas propostas que vão desde o 

tamanho do sutiã, ao aumento da mama que requer uma redução de mais de 0,5 a 2 

kg, podendo ser entendida, então, como um aumento excessivo do volume 

mamário9,10. Este aumento produz sintomas como, lesão traumática crônica dos 

nervos intercostais com redução sensitiva do mamilo, insatisfação com a imagem 

corporal, depressão e isolamento social, além de alterações da coluna repercutindo 

em complicações posturais e dor9,11.  

 A insatisfação com a imagem corporal pode reduzir a autoestima da 

paciente, fazendo com que a mesma desenvolva uma postura fechada, na tentativa 

de esconder o volume mamário. Esta nova postura assumida faz com que estas 
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mulheres evoluam para um quadro de hipercifose torácica, com rotação excessiva de 

escápulas e ombros rodados para frente12.   Em decorrência destas alterações, o corpo 

necessita de ajustes para equilibrar a distribuição da massa, aumentando o tônus dos 

músculos posteriores, levando à  mudanças significantes, com mudanças na curvatura 

fisiológica da coluna e aumento de tensão nos músculos cervicais e eretores da 

coluna8,7. 

 Por consequência, as mulheres referem queixas álgicas como: cefaleia, dor 

na coluna cervical, torácica, lombar e ombros e parestesia em mãos. Além disso, o 

aspecto inestético e os problemas posturais decorrentes desta alteração fazem com 

que estas mulheres recorram à cirurgia plástica para a realização da mamoplastia 

redutora. Nessa cirurgia, há remoção de uma grande porção da mama com cuidados 

para a preservação da viabilidade do complexo aoreolo-papilar7,9,13,14,15,16.     

 Estudos prévios têm estabelecido que a cirurgia de redução de mamas 

bilateral é altamente efetiva em aliviar sintomas, independentemente do tamanho da 

mama, do peso a ser removido, da altura ou Índice de Massa Corporal da 

paciente16,17,18. Em uma pesquisa desenvolvida com 410 voluntárias, submetidas à 

cirurgia de redução de mamas, observou-se um impacto positivo nos sintomas álgicos 

e posturais das mesmas20.    

 Mesmo com diversos estudos apontando a influência da hipertrofia 

mamária na postura e no quadro álgico das pacientes9,12,16,17,18,20, a cirurgia nem 

sempre é realizada, uma vez que os sintomas são tidos como subjetivos, os dados 

que correlacionam as alterações posturais e as queixas álgicas relatada pelas 

pacientes são escassos e pela dificuldade de parâmetros objetivos que justifiquem tal 

indicação.    

 Em um estudo para avaliação postural envolvendo 52 mulheres com HM, 

acredita-se que a melhora da postura das voluntárias pós-cirurgia de redução esteja 

relacionada aos aspectos psicológicos perante a mudança corporal21. Outro estudo 

aponta que apenas a cirurgia não seria o suficiente para reverter as alterações da 

coluna, de modo que para que a mulher possa ser beneficiada, deve realizar 

fisioterapia logo após a cirurgia22.  Além disso, outro autor ressalta a importância de 

identificar um método mais objetivo para medir o efeito pós-operatório, para melhor 

definir o objetivo do procedimento cirúrgico23. 

 Em decorrência destes e de outros fatores, em todo o mundo têm se 

utilizado índices, instrumentos ou questionários, ferramentas já testadas e 
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padronizadas, no intuito de avaliar a qualidade de vida ou seus componentes, dentre 

eles: autoestima e  capacidade funcional, através da perspectiva do indivíduo, 

tornando possível realizar a análise do desconforto e a incapacidade de uma 

determinada doença ou tratamento de forma objetiva, para que desta maneira seja 

possível analisar e comparar os dados24.  

 Considerando este cenário, o presente trabalho buscou avaliar o impacto 

da mamoplastia redutora na postura, na redução de queixas álgicas e na melhora da 

autoimagem de pacientes com diagnóstico de HM, através da utilização dos seguintes 

instrumentos: o Software de Avaliação Postural (SAPO), o qual busca realizar a 

avaliação postural através do registro fotográfico; a Escala Visual Analógica (EVA) e 

o Inventário Breve da Dor (BPI), para quantificar a dor relatada pelas pacientes. Além 

disso, utilizou-se ainda o instrumento internacional Body Image Quality of Life 

Inventory (BIQLI), que tem como intuito avaliar o aspecto positivo ou negativo da 

imagem corporal das voluntárias, na tentativa de fornecer subsídios que justifiquem a 

indicação cirúrgica. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar o impacto da mamoplastia redutora na postura, autoimagem e dor 

em mulheres com hipertrofia mamária.  

 

 

 

 

 

  

  



19 
 

3 MÉTODO 

 

3.1 Tipo do Estudo 

 

 Trata-se de um estudo clínico não controlado do tipo antes e depois. 

 

3.2 Local do Estudo 

 

 A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal de Pernambuco no 

Hospital das Clínicas (HC/UFPE), realizando as avaliações de mulheres operadas no 

centro cirúrgico do mesmo hospital, localizado na cidade do Recife, Pernambuco. 

Essas avaliações ocorreram no ambulatório de cirurgia plástica, 2º andar, sala 250E.  

 

3.3 Amostra 

  

 A pesquisa teve início com a seleção de 31 mulheres. Após a aplicação dos 

critérios de inclusão e exclusão, apenas 14 pacientes participaram da pesquisa, todas 

do setor de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas de Pernambuco, com 

diagnóstico de hipertrofia mamária, sendo estas submetidas à mamoplastia redutora.   

 

3.3.1 Recrutamento das Participantes 

 

 As participantes foram recrutadas por conveniência, dentro do próprio 

HC/UFPE, no setor de Cirurgia Plástica, atendendo aos critérios de elegibilidade 

estabelecidos neste estudo. 

 

3.3.2 Critérios de inclusão e exclusão 

 

 Foram utilizados como critério de inclusão: mulheres com diagnóstico 

clínico de Hipertrofia Mamária estabelecido por um Cirurgião Plástico do serviço; as 

mesmas deveriam referir queixas álgicas para que fizéssemos a análise comparativa; 

e com faixa etária entre 18 a 35 anos.  
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Os critérios de exclusão utilizados foram: pacientes com hérnia de disco ou 

que tivessem algum tipo de cirurgia ortopédica da coluna vertebral em qualquer nível; 

mulheres que após a realização da cirurgia tiveram ressecadas menos de 500 gramas 

de tecido de cada mama ou que tivessem sido submetidas a outro procedimento 

cirúrgico simultaneamente à mamoplastia; não foi permitida a participação de 

voluntárias com alterações musculoesqueléticas como espasticidade, membro 

amputado ou que afetasse a habilidade de realizar os testes-propostas; e, por fim, 

mulheres que apresentassem outros motivos para as queixas álgicas, como 

fibromialgia, artropatias, traumas prévios da coluna e doenças do colágeno.   

 

3.4 Escalas, Instrumentos e Materiais  

 

 Para a pesquisa foram utilizados os seguintes instrumentos: ficha de 

registro de dados contendo informações sobre dados pessoais e perguntas sobre a 

evolução da doença, como: quantos anos tinha quando a mama começou a crescer; 

se alguém mais da família tem HM; se já amamentou; há quanto tempo sente dor, 

entre outras (APÊNDICE A); o Inventário Breve da Dor – Brief Pain Inventory (BPI) 

(ANEXO C); a Escala Visual Analógica (ANEXO C); Body Image Quality of Life 

Inventory (BIQLI) (ANEXO C);  e o Software de Avaliação Postural (SAPO) (ANEXO 

C). 

 

3.5 Procedimentos de coleta de dados  

 

 As pacientes foram abordadas durante a consulta no Ambulatório de 

Cirurgia Plástica e, uma vez que atendiam aos critérios de elegibilidade, foram 

convidadas a participar do estudo, realizando os seguintes procedimentos: 

 Avaliação clínica/Triagem: inicialmente, a paciente era avaliada pelo 

cirurgião plástico quanto ao diagnóstico e a necessidade de correção cirúrgica para 

correção da Hipertrofia Mamária. As pacientes que cumpriam com os critérios de 

elegibilidade foram convidadas a participarem da pesquisa realizando a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B). Sendo, em 

seguida, submetidas à aplicação das demais escalas horas antes da cirurgia.  

 Avaliação Álgica: realizou-se a orientação da paciente quanto ao 

preenchimento da escala do Inventário Breve de Dor (Brief Pain Inventory – BPI) 
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(ANEXO C), inicialmente marcando um X sobre um desenho da figura humana, 

sinalizando o local onde sente dor. Dando continuidade à avaliação, por meio de 

perguntas específicas, fazendo um círculo em um gráfico que variava entre 0 a 10, 

para indicar a intensidade de sua dor. Sendo o zero rotulado como “sem dor” e o 10 

representando “A pior dor que você pode imaginar”. A seguir, utilizou-se a Escala 

Visual Analógica (ANEXO C), para isso, disponibilizou-se às voluntárias um papel com 

a imagem de uma régua com 10 centímetros de comprimento, onde 0 cm significava 

“ausência de dor” e 10 cm, “dor insuportável”. Desse modo, as participantes foram 

orientadas a marcar na imagem o ponto que melhor representava a intensidade da 

sua dor.  

 Avaliação da Autoimagem: foi realizada através da aplicação do 

questionário Body Image Quality of Life Inventory (BIQLI) (ANEXO C). Para tanto, foi 

entregue à voluntária o questionário contendo situações do dia a dia, estas eram lidas 

e explicadas pela pesquisadora e, posteriormente, era solicitado que sinalizasse a 

resposta de como sua imagem corporal pode influenciar nestas situações, através da 

marcação em uma régua variando de -3 (efeito muito negativo) a +3 (efeito muito 

positivo).  

 Avaliação Postural:  foi realizada através de um registro fotográfico das 

voluntárias de corpo inteiro, em posição anatômica, em um fundo preto, nas vistas 

anterior, laterais direita e esquerda e posterior, em sala reservada, bem iluminada, 

com a presença de dois pesquisadores treinados para a utilização da ferramenta. 

Foram demarcados pontos anatômicos utilizando esferas de isopor de 0,3 cm, 

aderidas à pele com fita adesiva. A foto foi realizada com uma câmera fotográfica 

semiprofissional, posicionada sob um pedestal com 1,20 metros de altura e estando a 

3 m de distância da paciente. Posteriormente, as imagens forram submetidas à 

interpretação postural, utilizando-se o Software de Avaliação Postural (SAPO), 

resultando em valores numéricos a avaliação postural (ANEXO C). 
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Figura 1 – Referências ósseas do protocolo do software SAPO.  vista anterior (2, 3 tragus direito e 
esquerdo; 5, 6 acrômio direito e esquerdo; 12, 13 espinha ilíaca ântero-superior direita e esquerda; 14, 
15 trocanter maior direito e esquerdo; 16, 19 projeção lateral da linha articular do joelho direito e 
esquerdo; 17, 20 centro da patela direita e esquerda; 18, 21 tuberosidade da tíbia direita e esquerda; 
22, 25 maléolos laterais; 23, 26 maléolos mediais); posterior (7, 8 ângulo inferior da escápula direita e 
esquerda; 17 terceira vértebra torácica; 32, 33 ponto medial da perna, 35, 39 linha intermaleolar; 37, 
41 tendão calcâneo bilateralmente); lateral (2 tragus; 8 sétima vértebra cervical; 5 acrômio; 21 espinha 
ilíaca Antero-superior; 22 espinha ilíaca póstero-superior; 23 trocanter maior; 24 projeção da linha 
articular do joelho; 30 maléolo lateral; 31 região entre o segundo e o terceiro metatarso24. 

 

 Procedimento cirúrgico: foi realizado sempre com a mesma equipe, 

composta por 3 médicos residentes em cirurgia plástica, dois cirurgiões plásticos 

responsáveis técnicos da cirurgia, um anestesista e um residente médico em 

anestesia. Utilizou-se, no procedimento, a técnica cirúrgica à Pitanguy, associada à 

confecção de retalho dermoglandular areolado monopediculado de base medial. 

Ficando internada posteriormente por 24/48 horas de pós-operatório. A anestesia 

utilizada foi a peridural (10 pacientes) e peridural mais endovenosa em 4 pacientes. 

 Reavaliação: foram submetidas à reavaliação apenas as pacientes que 

removeram peso superior a 1000 g de acordo com relatório cirúrgico. As pacientes 

foram contactadas via telefone, 90 dias após o procedimento, solicitando-se que 

comparecessem novamente ao local em que foram avaliadas para que fossem 

submetidas novamente às avaliações descritas acima. Dentre as 31 mulheres 

avaliadas, apenas 14 foram reavaliadas, uma vez que 11 removeram peso inferior a 

1000 g, 4 não puderam comparecer à reavaliação e 2 evoluíram com complicações 

na cicatrização. 
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3.6 Tratamento dos dados 

 

 Os dados obtidos através das escalas foram tabulados em planilhas do 

Microsoft ExcelTM.  A comparação estatística entre os grupos foi realizada por meio de 

testes paramétricos e não paramétricos.  

 Para a avaliação não paramétrica foi utilizado o Teste de Kolmogorov-

Smirnov; para a avaliação pós-intervenção foi utilizado o Teste de Wilcoxon (para 

Amostras Pareadas). Para a correlação dos instrumentos foram utilizados os 

coeficientes de correlação de Spearman. A análise dos dados foi feita utilizando o 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows, versão 23.0, com 

valor de significância de p<0,05. 

 

3.7 Cuidados éticos 

 

 Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) com o número CAAE: 

99801118.3.0000.5208, atendendo aos critérios éticos preconizados pela resolução 

nº 466 de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS). 

 A participante não teve nenhum ônus financeiro e o orçamento previsto 

para o desenvolvimento da pesquisa foi de total responsabilidade da pesquisadora 

responsável. 

 Para evitar ou minimizar estas queixas, um ambiente próprio foi preparado 

para receber a paciente, onde apenas os pesquisadores e a paciente estiveram 

presentes no momento dos testes, garantindo o sigilo das respostas. O ambiente 

também contava com cadeiras e maca para momentos de repouso, caso fosse 

solicitado pela voluntária.  
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4 RESULTADOS  

 

 Os resultados deste estudo possibilitaram a elaboração de dois artigos 

científicos. O artigo 1, intitulado: “The effecct of Reductions Mammaplasty on Body 

Posture: A Preliminary Study”, aceito na revista: Plastic Surgical Nursing, ISSN: XXXX, 

em processo de edição para publicação no primeiro semestre de 2020. E o artigo 2, 

intitulado: “Efeito da Mamoplastia Redutora na postura, autoimagem e dor em 

Mulheres com Hiperplasia Mamária”, que será submetido à revista Plastic 

Reconstructive Surgery. 
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ARTIGO 1 – EFEITO DA HIPERTROFIA MAMÁRIA NA POSTURA CORPORAL – ESTUDO 

PRELIMINAR 
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osture can be defined as an adaptation of the body 

segments, especially the musculoskeletal seg- ments, in 

response to a stimulus and may also be defined as the 

alignment of the trunk and head in rela- tion to gravity 

(Horak, 2006). When a person uses good posture, the 

joints bear the weight of the body without 

overloading the muscles and ligaments (Penha, Casarotto, 

Sacco, Marques, & João, 2008; Staes et al., 2011). When a 

person uses poor posture, there is an uneven distri- bution of 

body weight, which increases the pressure on the articular 

surfaces, resulting in wear and tension of the muscles. Tension 

generated in the cervical region, for example, can lead to 

changes in the head and neck posi- tions, such as: 

• Anteriorization, when there is a forward projec- 

tion of the ear in relation to the homolateral  

(i.e., ipsilateral) acromion; 

• Posteriorization, when there is a projection 

further behind the ear in relation to the homo- 

lateral acromion; 

• Lateralization, when there is a difference in the 

distance between the right ear and the right 

acromion compared with the distance of the left 

ear and the left acromion; or 

• Cervical rotation, when there is a difference be- 

tween the right or left ear approximation to C7 

(Amantéa, Novaes, Campolongo, & de Barros, 

2004; Krishnamoorthy, Goodman, Zatsiorsky, & 

Latash, 2003). 

Breast hypertrophy (BH) is characterized by an exces- 

   sive increase in breast volume. This clinical condition can 
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shift the center of gravity upward, leading to changes in the 

physiological curvature of the spine (Chichof & Urban, 2013; 

Maluf et al., 2015). Women with BH seek to undergo reduction 

mammaplasty because of spinal pain. Despite aesthetic 

questions that may arise, this type of surgery is commonly used 

as a treatment option for pain in the up- per back (Gasparoni & 

Hakme, 2017; Pacheco, Pacheco, & Batista, 2009). Few 

options are available for examina- tions that can be used to 

prove or quantify the degree of posture alteration caused by 

BH. Therefore, in some cases, the surgical procedure may be 

performed after considering only the clinical aspects and 

patient complaints. 

The literature indicates that postural symmetry can be evaluated 

using computerized photogrammetry and other resources for a 

more reliable postural assessment

Excess breast volume can lead to changes in the pos- 

tural pattern that may result in pain. This causes women 

to seek reduction mammaplasty, a surgical procedure 

that reduces breast volume and may provide relief from 

symptoms. The objective of this study was to evalu- 

ate whether reduction mammaplasty can influence the 

posture of women. The postures of women with breast 

hypertrophy were evaluated using postural assessment 

software and photographic recording performed on the day 

of surgery and 3 months after the procedure. After surgical 

breast reduction, the patients had statistically significant 

changes in their postural patterns related to the horizontal 

alignment of the anterosuperior iliac spines and the angle 

of the acromion and anterior superior iliac spines. The 

analysis of the results showed statistically significant data 

on postural changes in the patients 3 months after the 

surgical procedure. 
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(Baraúna et al., 2006). Researchers from the University of Sao Paulo, 

Brazil, have developed software for postural as- sessment (SAPO) 

designed to perform postural evaluation using photographic records 

containing marked anatomical structures that allow the measurement 

of position, length, angle, and alignment, as well as other properties 

of an in- dividual’s body segments (Souza, Barreto, & Santos, 2010; 

Souza, Pasinato, Basso, Corrêa, & Da Silva, 2011). The soft- ware is 

available free of charge on the Internet. The objec- tive of this 

research was to quantitatively evaluate postural alterations caused by 

reduction mammaplasty in patients with BH using measurements 

performed with the SAPO. 

 

5 METHODS 

This was a case series study, consisting of a convenience sample of 

women treated in the Hospital das Clínicas de Pernambuco, Brazil. 

Only women with BH diagnosed by 
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the surgeon in charge of the plastic surgery department of the hospital 

were included. Women with musculoskeletal alterations or previous 

orthopedic surgery were excluded. Patients whose surgery removed 

less than 1,000 g of breast tissue and patients with a body mass index 

less than 18.5 kg/m2 or 30 kg/m2 or greater were also excluded. 

The research was approved by the ethics and research committee of 

the Universidade Federal de Pernambuco. The patients were 

approached during hospitalization, hours before surgery, to complete 

a questionnaire pro- viding information about their current age, 

breastfeeding patterns, age at perceiving BH, family history of BH, 

and disease progression. All study participants signed an in- formed 

consent form. 

The postural evaluation was performed in a private room, with the 

patients wearing only two-piece intimate clothing and positioned in 

front of a black background. The whole-body photographic recording 

of the anatomical position included anterior, right lateral, left lateral, 

and posterior views, with specific anatomical points marked by 

attaching 0.3-cm Styrofoam spheres to the skin with adhesive tape in 

accordance with the software protocol described in Table 1. 

Photography was performed on the day of surgery using a Sony 

DSC-HX1, 6.8-V semiprofessional camera, positioned on a pedestal 

1.2 m high, at a distance of 3 m away from the patient, and supported 

on a tripod set at approximately half the height of the patient. The 

same photographic procedure was repeated 3 months after the 

surgery. Marking of the anatomical points and the pho- tographic 

recording were performed in the presence of two trained researchers. 

The images were subsequently submitted for postural interpretation 

using the SAPO. 
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TABLE 

1 

Anatomical Points Evaluated Using 
the Software for Postural Assessment 
(SAPO) 

Previous view 

Head Horizontal alignment of the head 

Trunk Horizontal alignment of the bilateral acromion 

Horizontal alignment of the bilateral anterosu- perior 
iliac spines 

Two acromion angle and two anterosuperior iliac 
spines 

Lower limbs Right lower-limb front angle 

Left lower-limb front angle 

Difference in length of the lower limbs 

Horizontal alignment of the tibial tuberosities 

Right angle Q 

Left angle Q 

Lateral view (right and left) 

Head Horizontal alignment of the head 

Vertical alignment of the head (bilateral 
acromion) 

Trunk Vertical alignment of the trunk 

Hip angle (trunk and thigh) 

Vertical alignment of the body 

Horizontal alignment of the pelvis 

Lower limbs Knee angle 

Ankle angle 

Rear view 

Trunk Horizontal asymmetry of the scapula in rela- tion 
to the third thoracic vertebra 

Lower limbs Right leg/hindfoot angle 

Left leg/hindfoot angle 

TABLE 

2 

Characterization of the Study Sample 

Features 

Age, M ±SD, years 35.16 ± 5.95 

Age when the breast began to grow 
M ±SD, years 

15.16 ± 2.93 

Have you breastfed? 

Yes 78% 

No 22% 

Have you undergone a previous breast cosmetic surgery? 

Yes 0% 

No 100% 

Have you undergone a previous orthopedic surgery? 

Yes 0% 

No 100% 

Amount of breast tissue removed, M 
± SD, g 

1,166.66 ± 128.16 
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Data were analyzed using the program BioEstat 5.0. The values 

obtained from the postural assessment were presented descriptively 

as mean ± standard deviation. In addition, the Pearson correlation 

index was used to analyze the correlation between the variables  

studied.  A p value of less than .05 was considered statistically 

significant. 

6 RESULTS 

The sample consisted of six women diagnosed with BH. The 

women were 28–45 years of age (mean = 35.16 ± 

5.95 years). The participants underwent mammaplasty 

reduction procedures, during which 1,020–1,410 g of tis- sue 

was removed. The demographic characteristics of this 

population are shown in Table 2. 
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TABLE 

3 

Results of the Postural Evaluation Using the Software for Postural Assessment (SOPA) 
Before and 3 Months After Breast Reduction Surgery 

Points Evaluated Before, M ±SD After, M ±SD p 

Head 

Horizontal alignment of the head 0.41 ± 5.23 −0.28 ± 5.03 .71 

Trunk 

Horizontal alignment of the bilateral acromion −0.2 ± 1.67 0.1 ± 2.35 .73 

Horizontal alignment of the bilateral anterosuperior iliac spines −0.7 ± 1.92 2.73 ± 0.83 .003* 

Two acromion and AIS angles −0.48 ± 2.95 2.35 ± 2.00 .0001* 

Lower limbs 

Right lower-limb front angle −5.6 ± 1.72 −4.05 ± 3.03 .21 

Left lower-limb front angle −6.38 ± 1.93 −4.01 ± 2.99 .07 

Difference in lower-limb length −0.430 ± 3.23 0.41 ± 3.56 .50 

Horizontal alignment of the tibial tuberosities −2.36 ± 4.11 0.08 ± 2.49 .12 

Right angle Q −43.83 ± 15.49 38.36 ± 8.10 .40 

Left angle Q 42.23 ± 10.84 41.86 ± 8.06 .94 

Right-side view/left (D/E) 

Head 

Horizontal alignment of the head 48.73 ± 9.19/44.88 ± 9.64 48.73 ± 44.88/44.88 ± 9.64 .11/0.42 

Vertical alignment of the head alignment (bilateral 
acromion) 

−1.4 ± 6.73/1.75 ± 4.01 2.51 ± 2.39/3.66 ± 2.61 .65/0.16 

Trunk 

Vertical alignment of the body 5.2 ± 3.03/4.65 ± 3.11 −0.33 ± 5.78/1.0 ± 2.89 .40/0.76 

Hip angle (trunk and thigh) 2.26 ± 7.49/2.68 ± 6.47 2.06 ± 0.24/3.3 ± 3.11 .41/0.88 

Vertical alignment of the body 3.21 ± 1.85/3.81 ± 0.87 −7.73 ± 10.89/−7.95 ± 6.78 .38/0.35 

Horizontal alignment of the pelvis −11.88 ± 6.67/−11.86 ± 7.18 −7.73 ± 10.89/−7.95 ± 6.78 .97/0.99 

Lower limbs 

Knee angle 1.65 ± 2.85/2.51 ± 2.83 −2.26 ± 3.84/−0.25 ± 2.12 .18/0.16 

Left angle Q 87.3 ± 3.32/86.75 ± 4.88 89.26 ± 1.37/87.65 ± 5.30 .56/0.83 

Trunk 

Horizontal asymmetry of the scapula in relation to the third 
thoracic vertebra 

−6.15 ± 29.51 −1.98 ± 11.16 .77 

Lower limbs 

Right leg/hindfoot angle 9.06 ± 7.20 8.98 ± 4.96 .97 

Left leg/hindfoot angle 7.76 ± 5.37 6.33 ± 5.90 .53 

Note. AIS = …; D/E= …. 
*p < .05. 
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Figure 1. Projection of the center of gravity generated by the software for 
postural assessment (SAPO) before breast reduction surgery (left) and 3 
months after surgery (right). 

 

Results of the anthropometric measurements of the head, trunk, and 

upper and lower limbs are shown in Table 3.  The results obtained in 

the postural assessment show that the patients with BH who 

underwent breast reduction pro- cedures had statistically significant 

changes in their postural patterns related to the horizontal alignment 

of the anterosu- perior iliac spine and the angle of the acromion and 

anterior superior iliac spines. This demonstrates that the forward- 

leaning postural pattern adopted by a large proportion of patients with 

BH changes to a more erect postural pattern after breast reduction 

surgery. As observed in the posterior view of the horizontal 

asymmetry of the scapula in relation to the third thoracic vertebra, the 

shoulder becomes more projected, reflecting a significant increase in 

the distance between the acromion and the iliac spine (Figure 1). 

Marking the specific anatomical points allows the re- searchers to 

project the center of gravity of the participants, 

leading to the results shown in Table 4. There were notable 

changes in the values recorded before the procedure 

compared with the values recorded 3 months after the 

procedure, likely in response to changes in body posture 

(Figure 2). 

 
7 DISCUSSION 

Factors that influence breast volume may include age, race, 

nutritional status, number of pregnancies, and hormonal 

alterations (Mello, 2005). Many postural problems have their 

origins during childhood and adolescence (Detsch et al., 

2007). Women may develop an abnormal posture in an 

attempt to conceal BH. This posture causes the shoulders to 

roll forward and the scapulae to rotate excessively, leading to 

chest hyperkyphosis (Canales, Cordás, Fiquer, Cavalcante, & 

Moreno, 2010; Fernandes, de Freitas, & Sperli, 2012). The 

women involved in this research project reported that they 

began to perceive ex- cessive breast volume around the age of 

15 years, which increased even more in 83.3% (n = 5) of these 

partici- pants after breastfeeding. 

Postural alterations may be considered a public health 

problem, especially when they involve the spine, because they 

are a predisposing factor for the development of degenerative 

diseases in adults (Braccialli & Vilarta, 2000; De Vitta, 

Martinez, Piza, Simeão, & Ferreira, 2011; Martinez, 2011). 

To mitigate the symptoms resulting from BH, wom- en may 

seek surgical treatment to reduce the volume of mammary 

tissue (Ergün, Gayretli, & Kayan, 2014; Singh & Losken, 

2012; Tenna, Brunetti, Trivelli, Salvinelli, & Persichetti, 

2012). Previous studies have established that bilateral breast 

reduction surgery is highly effective in mitigating the 

symptoms of BH, regardless of the size of the breasts, amount 

of breast tissue to be removed, and height or body mass index 

of the patient (André & Cho- cial, 2010; Iwuagwu et al., 2006; 

Spector & Karp, 2007). In a study of 410 patients who 

underwent breast reduction surgery, Strong and Hall-Findlay 

(2015) found that the surgery had a positive impact on both 

pain and posture symptoms. 

Despite the small number of participants in our study, we 

observed quantitative changes in the anatomical po- sitions 

of the head, acromion, trunk, and lower limbs. 
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TABLE 

4 

Projection of the Center of Gravity Before and 3 Months After Breast Reduction Surgery 

Anatomical Points Before, M ±SD After, M ±SD p 

Asymmetry in the frontal plane 9.11 ± 8.97 8.25 ± 5.42 .81 

Asymmetry in the sagittal plane 20.9 ± 16.55 16.55 ± 25.2 .27 

Projection of the center of gravity relative to the mean position of the malleolus −2.02 ± 4.68 1.11 ± 2.84 .19 

Projection of the center of gravity relative to the mean position of the malleolus 7.71 ± 5.72 13.01 ± 9.63 .16 
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Figure 2. Projection of gravity center generated by the postural as- sessment 
software (SAPO): before surgery (left) and 3 months after surgery (right). 

 
These changes influence the center of gravity, improve the process of 

adapting to all body postures, and increase the patient’s body image 

and self-esteem. In a study us- ing static posturography to evaluate 

postural control in 30 women before and 1 month and 6 months after 

breast reduction surgery, the researchers observed a change in the 

center of gravity 6 months after the procedure (Tenna et al., 2012). 

These changes are also intimately linked with body balance, which 

is the ability to maintain the position of the body on its base of 

support, whether mobile or not. When the body oscillates backward 

or forward, the mus- cular activity that occurs automatically helps 

prevent loss of balance and falls (Cyarto, Brown, Marshall, & Trost, 

2008; Lemos, Teixeira, & Mota, 2009). 

This research project did not examine other variables, such as visual, 

sensory, and vestibular information that may also influence postural 

control. Another limitation of this study is that the scar formation and 

tissue remodel- ing phase take approximately 1 year after surgery  

and this process can interfere directly with muscular tension, postural 

response, and projection of the center of grav-  ity. Even with the 

limited number of participants, we ob- tained statistically significant 

data related to the postural changes in the women with BH who 

underwent reduc- tion mammoplasty in this study. 

 

8 CONCLUSION 

This research corroborates the findings reported by oth- ers and 

contributes to data justifying the surgical indica- tion for breast 

reduction in women with postural altera- tions caused by BH. 
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ARTIGO 2 – EFEITO DA MAMOPLASTIA REDUTORA NA POSTURA E QUEIXAS 

ÁLGICAS DE MULHERES COM HIPERPLASIA MAMÁRIA 

 
 

RESUMO    

A hipertrofia mamária (HM) é um termo utilizado para descrever o aumento exagerado 

do volume das mamas, provocando sintomas como dor, alterações posturais e 

insatisfação com a imagem corporal. Objetivo: Avaliar a influência da mamoplastia 

redutora nas queixas álgicas, autoimagem e postura de mulheres com HM. Materiais 

e métodos: Estudo clínico do tipo antes/depois, envolvendo 14 mulheres entre 18 e 

35 anos. Foi realizada a avaliação da postura das voluntárias utilizando o software de 

Avaliação Postural, de dor através dos instrumentos Escala Visual Analógica (EVA) e 

Inventário Resumido de Dor (BRIEF) e da autoimagem com o Body Image Quality of 

Life Inventory (BIQUI) no dia da cirurgia e 90 dias após a sua realização. Resultados: 

A Avaliação Postural trouxe mudanças significativas na coluna cervical, alinhamento 

dos acrômios das espinhas ilíacas e na projeção do centro de gravidade. Na avaliação 

álgica, observaram-se mudanças significativas na escala EVA. Já no BRIEF, não 

foram observadas mudanças significativas em: dores comuns na semana passada; 

área do corpo em que sente dor; uso de tratamento medicamentoso durante a 

semana, dentre outros. Na avaliação da autoimagem (BIQLI), apenas os pontos 

interações com pessoas do mesmo sexo; a capacidade de controlar meu peso e minha 

atividade física não apresentaram resultados significativos. Na relação entre o peso 

retirado, dor, autoimagem e postura, observam-se mudanças significavas em: 

Alinhamento horizontal das espinhas ilíacas anterossuperiores (p=0,022); Ângulo entre 

os dois acrômios e as duas espinhas ilíacas anterossuperiores (p=0,031); projeção do 

Centro de Gravidade (p=0,049) e Alinhamento horizontal da cabeça (p=0,032). 
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Conclusão: A mamoplastia redutora contribuiu para a melhora da postura, queixas 

álgicas e autoestima.   

 

Descritores: Mamoplastia. Postura. Autoimagem.   

 

INTRODUÇÃO  

 

A hipertrofia mamária (HM) é um termo utilizado para descrever o aumento 

exagerado do volume das mamas, podendo então ser definida como “um aumento da 

glândula mamária além dos limites fisiológicos, com exceção dos aumentos causados 

por ferimentos, hemorragias, inflamações e gravidez”1. Esta definição não é universal, 

muitos autores se referem a HM como um aumento da mama que requer redução 

superior a 500g em sua massa2,3. Sua causa ainda é desconhecida, encontra-se 

descrições de casos durante a adolescência, a gestação, doenças autoimunes, 

indução pelo uso de drogas e herança familiar4. 

Esta alteração é apontada como responsável por sintomas como: diminuição 

da sensibilidade do mamilo, dificuldade na realização de exercícios, insatisfação com 

sua imagem corporal, depressão, isolamento social e queixas de dor no sistema 

musculoesquelético, como cervicalgias, lombalgias, cefaleias, além de vícios 

posturais que acarretam em prejuízo postural5,6. 

A literatura descreve que as dores podem estar associadas a alterações nas 

curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, uma vez que o peso excessivo da mama 

induz projeção dos ombros para frente, aumentando a cifose torácica e repercutindo 

com modificações no centro de gravidade, fazendo com que este seja deslocado para 

cima, mudando a postura5,7,8,9. A força gerada na região cervical, leva ao 

reposicionamento da cabeça e do pescoço, causando uma anteriorização, 

posteriorização, lateralização ou rotação cervical9,10.  
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Quanto maior o grau de hipertrofia, maior será a sensação de desconforto das 

pacientes3.  Além das repercussões físicas, as alterações do volume mamário têm 

sido tratadas como anomalias, como uma deformidade do contorno corporal, o que 

pode diminuir a autoestima, gerando sentimento de não aceitação na mulher em 

relação as suas próprias características, produzindo insatisfação consigo mesma com 

sua autoimagem, uma vez que a mama é tida como símbolo de feminilidade, 

maternidade e sexualidade, além de representação de valores sociais11,12,13. 

Na tentativa de melhorar os sintomas físicos e somáticos, estas mulheres 

recorram a correção cirúrgica como forma de tratamento. As mesmas procuram o 

cirurgião plástico relatando a insatisfação com a imagem corporal, queixas álgicas e 

referindo mudanças comportamentais em resposta ao tamanho das mamas12. O 

procedimento cirúrgico adotado nestes casos é a mamoplastia redutora, que consiste 

em remover grande porção da mama, sendo esta uma cirurgia comum em nosso 

país7,8,9.  

Embora a literatura descreva o procedimento cirúrgico como um método eficaz 

na melhoria desses sintomas, ele ainda é considerado mais estético do que médico, 

pois a prática clínica destaca a subjetividade dos sintomas, bem como a escassez de 

parâmetros objetivos de avaliação clínica10,11. Fatos como estes fazem com que cada 

vez mais os pesquisadores se preocupem com as consequências dos procedimentos 

realizados na vida da paciente e não somente nos aspectos clínicos e biológicos da 

doença. O que contribui para o desenvolvimento e validação de ferramentas de modo 

a padronizar e garantir a qualidade de seus resultados14. 

Apesar de a literatura apresentar estudos que referiam melhoras em queixas 

álgicas, na postura e melhora na percepção da autoimagem em mulheres com 

hipertrofia mamária submetidas à mamoplastia de redução1,6,8,10,15,16,17,18, todavia não 
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foram encontradas pesquisas que façam a correlação desses parâmetros, de modo a 

identificar que a cirurgia tenha influência positiva de todos estes sintomas. 

Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar quantitativamente o efeito 

da cirurgia de redução mamária no alívio de dores na coluna, melhora da autoimagem 

e das alterações posturais decorrentes da cirurgia. 

 

MÉTODO    

População 

Trata-se de estudo clínico do tipo antes e depois, realizado no período de 

setembro de 2018 a outubro de 2019, no qual foram avaliadas 31 mulheres. A amostra 

final foi de 14 participantes, uma vez que 11 retiraram peso inferior a 1000 g, 4 não 

puderam comparecer à reavaliação e 2 evoluíram com deiscência cicatricial.   

 

Critérios de inclusão/exclusão  

Os critérios de inclusão utilizados na pesquisa foram: mulheres entre 18 e 35 

anos, com diagnóstico de hipertrofia mamária estabelecido pelo cirurgião plástico do 

serviço; que apresentassem queixas álgicas e que tivessem removido peso igual ou 

superior a 1000 g de tecido mamário pós-mamoplastia redutora.  

Foram excluídas as voluntárias que apresentassem algum tipo de alteração 

ortopédica, que estivessem com o Índice de Massa Corporal (IMC) classificado como 

baixo peso ou com obesidade ou ainda que não apresentassem queixas álgicas.   

 

Recrutamento das Participantes  

As voluntárias foram abordadas por conveniência, horas antes da internação 

para cirurgia. 
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Instrumentos de Avaliação  

Queixas Álgicas: foram utilizados dois instrumentos, o Inventário Breve da Dor 

(Brief Pain Inventory – BPI), que consiste em 16 questões abordando perguntas 

específicas sobre a dor sentida na última semana, como: intensidade da dor sentida 

durante a semana e no momento atual, o quanto a dor interfere nas suas atividades 

gerais, na disposição, no trabalho, entre outras. A voluntária sinalizava em uma escala 

de 0 a 10, sendo 0 “sem dor” e 10 rotulado como “A pior dor que você pode imaginar”. 

A segunda escala utilizada foi a Escala Visual Analógica (EVA), a qual a paciente tem 

que sinalizar em uma régua com 10 centímetros de comprimento, em que 0 cm 

significa “ausência de dor” e 10 cm, “dor insuportável”, orientando as participantes a 

marcar na imagem o ponto que melhor representa a intensidade da sua dor.  

Avaliação da Autoimagem: foi realizada através da aplicação do questionário Body 

Image Quality of Life Inventory (BIQLI), que consiste na marcação de uma régua 

variando de -3 (efeito muito negativo) a +3 (efeito muito positivo), sobre a maneira na 

qual sua própria imagem corporal pode ou não influenciar nas ações do dia a dia, ou 

seja, “Como minha aparência afeta” meus sentimentos sobre mim mesmo, minhas 

emoções do dia a dia, minhas experiências quando conheço pessoas novas.  

Avaliação Postural: foi realizada com a utilização do Software de Avaliação Postural 

(SAPO). Este software faz a leitura da foto, permitindo calibrar a imagem, marcar 

pontos livremente e medir a distância de ângulos corporais. Esta leitura é realizada 

com base nos pontos anatômicos demarcados. Sendo assim, consistiu-se em uma 

leitura de um registro fotográfico de corpo inteiro nas visões anterior, posterior, lateral 

direita e esquerda da paciente em trajes de banho, com pontos anatômicos 

demarcados utilizando esferas de isopor de 0,3 cm fixadas na pele com fita adesiva. 



33 

 

 

O registro fotográfico foi realizado em sala reservada e bem iluminada, com a 

presença de dois pesquisadores treinados para a utilização da ferramenta. Utilizou-se 

uma câmera fotográfica semiprofissional, posicionada sob um pedestal com 1,20 

metros de altura e estando a 3 m de distância da paciente. Posteriormente, as imagens 

foram submetidas à interpretação postural através do Software. 

 

Procedimento cirúrgico 

 As cirurgias foram realizadas sempre com a mesma equipe médica, composta 

por dois cirurgiões plásticos responsáveis técnicos pelo procedimento cirúrgico, três 

médicos residentes em cirurgia plástica, um anestesista e um residente médico em 

anestesia. Das 14 pacientes, dez foram submetidas à anestesia peridural e quatro à 

peridural em associação à endovenosa. A técnica cirúrgica utilizada foi à Pitanguy, 

associada à confecção de retalho dermoglandular areolado monopediculado de base 

medial.  

 

Reavaliação 

Quatorze voluntárias foram submetidas à reavaliação, que aconteceu 90 dias 

pós-cirurgia. As pacientes foram contactadas via telefone, solicitando-se que 

comparecessem novamente ao local em que foram avaliadas para que fossem 

submetidas novamente às avaliações dos instrumentos de avaliação.  

 

 

Análise estatística 

Os dados iniciais foram tabulados em planilhas Microsoft Excel para posterior 

análise. Em seguida, foi realizada a análise descritiva dos dados sociodemográficos 
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da amostra; nas variáveis categóricas foram apresentadas frequências absolutas e 

relativas e as contínuas foram descritas por média e desvio padrão.  

Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para a análise dos instrumentos 

SAPO, EVA, BRIEF e BIQLI, observando-se que a distribuição de algumas variáveis 

não foi paramétrica.  

A comparação dos escores antes e após intervenção se deu por meio de Testes 

de Wilcoxon para Amostras Pareadas e a correlação foi investigada por meio de 

coeficientes de correlação de Spearman. 

As análises foram realizadas com a utilização do Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) para Windows, versão 23.0. Resultados foram considerados 

significativos a p < 0,05.   

 

RESULTADOS  

Características da Amostra 

A amostra estudada foi composta por 14 mulheres submetidas à cirurgia de 

mamoplastia redutora.  

 

A média de idade apresentada pelo grupo foi de 35,79.  A idade média de início 

do crescimento das mamas das voluntárias foi de 14,64 anos, referindo queixas 

álgicas há cerca de 12 anos. O histórico familiar está presente em 71,4% dos casos, 

e apenas 3 (21,4%) das pacientes relataram que nunca amamentaram. A grande 
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maioria (85,7%) acredita que a dor que sente está ligada ao excesso de volume 

mamário, tendo sido removida uma média de 1132,86 g de tecido mamário total das 

voluntárias.  

As principais características clínicas e sociodemográficas são apresentadas na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Dados clínicos e sociodemográficos das participantes. 

 Pacientes (n=14) 

Idade atual 35,79 (5,49) 
Idade de início do crescimento da mama 14,64 (2,24) 
Tempo em que sente dor (anos) 12,00 (3,64) 
Hist. Familiar de hiperplasia  

Sim 10 (71,4%) 
Não 4 (28,6%) 

Já amamentou  
Sim 11 (78,6%) 
Não 3 (21,4%) 

Acredita que a dor está relacionada ao 
volume das mamas 

 

Sim 12 (85,7%) 
Não 2 (14,3%) 

Vol. Retirado (D) 563,57 (77,12) 
Vol. Retirado (E) 569,29 (51,81) 
Vol. Retirado (Total) 1132,86 (118,87) 

 

Avaliação Postural 

 
A avaliação da postura nos momentos pré e pós cirurgia se deu pela 

comparação entre as medidas obtidas com o software SAPO. Os resultados 

descritivos dos itens em que houve diferença significativa ao longo do tempo 

encontram-se na Figura 1.  
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Figura 1 – Pontuação no instrumento SAPO, antes e após a cirurgia. 

 
Nota: Alinh. tíbia: Alinhamento horizontal das tuberosidades da tíbia (p = 0,009); Proj. CG frontal: 
Posição da projeção do CG relativo à posição média dos maléolos (Plano frontal) (cm) (p = 0,002); 
Alinh. espinhas: Alinhamento horizontal das espinhas ilíacas anterossuperiores (p = 0,001); Ângulo 
acrômios: Ângulo entre os dois acrômios e as duas espinhas ilíacas anterossuperiores (p = 0,001); Proj. 
CG lateral: Posição da projeção do CG relativo à posição média dos maléolos (Plano lateral) (cm) 
(p=0,010); Assimetria sagital: Assimetria no plano sagital (%) (p = 0,006); Ângulo Q: Ângulo Q Direito 
(p=0,009); Alinh. C7: Vista lateral direita, alinhamento horizontal da cabeça (C7) (p=0,041). 

 

É possível observar mudanças significativas nos seguintes seguimentos: 

alinhamento das tíbias, das espinhas ilíacas e de C7, na projeção do centro de 

gravidade e do ângulo dos acrômios. As mudanças apresentadas no alinhamento de 

C7, bem como nos acrômios, refletem mudança no padrão postural no que diz respeito 

à projeção dos ombros, repercutindo em alterações na cifose torácica. De forma 

compensatória a esta mudança é possível observar alterações na lordose lombar, 

descrita pelo alinhamento das espinhas ilíacas. Por fim, todas essas alterações, 

somadas ao volume retirado das mamas, fazem com que exista uma nova distribuição 

do peso corpóreo, refletindo nos membros inferiores, ocasionando o alinhamento das 

tíbias e, portanto, trazendo mudanças na projeção do centro de gravidade, conforme 

mostra a Figura 2.   
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Figura 2 – Projeção do centro de gravidade, antes e após a cirurgia. 

 

 

Avaliação Álgica 

 Analisando a dor por intermédio da Escala Visual Analógica (EVA) é possível 

observar melhora significativa na dor referida antes e após a cirurgia (p=0,013), como 

pode ser visualizado na Figura 3. 

Figura 3 – Pontuação na EVA, antes e após a cirurgia. 

 

Dando continuidade à avaliação álgica, foi então realizada a comparação entre 

a pontuação dos pacientes em cada item da BRIEF, antes e após a cirurgia. Não foram 

observadas diferenças significativas nos seguintes itens: dor comum durante a última 

semana (p = 0,500), área do corpo que dói mais (p = 0,270), dor neste exato momento 

(p = 0,256), tratamento medicamentoso para a dor (p = 0,500), percentual de alívio de 

dor com a medicação (p = 0,796), interferência da dor na disposição (p = 0,066), a sua 

capacidade de andar a pé (p = 1,000) e no prazer em viver (p = 0,157). As demais 
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questões apresentaram diferenças significativas ao longo do tempo, e seus valores 

podem ser consultados na Figura 4. 

Figura 4 – Pontuação na BRIEF, antes e após a cirurgia. 

 
Nota: Q3: dor máxima durante a semana, p = 0,008; Q4: dor mínima durante a semana, p = 0,004; Q5:  
dor média durante a semana, p = 0,002; Q9A: interferência da dor na atividade geral, p = 0,002; Q9D: 
interferência da dor no trabalho, p = 0,007; Q9E: interferência da dor na relação com outras pessoas, 
p = 0,012; Q9F: interferência da dor do sono, p = 0,006. 

 

Avaliação da Autoimagem  

 A autoimagem foi avaliada através do BIQLI, composto por 19 itens que 

refletem a forma mais fiel na qual a imagem corporal afeta a vida da paciente. Quando 

verificada a pontuação das voluntárias antes e após a cirurgia, apenas não foram 

observadas diferenças significativas nos itens: Q3 – Como minha aparência afeta 

minhas interações com pessoas do mesmo sexo (p = 0,066); Q14 – Minha capacidade 

em controlar meu peso (p = 0,210) e Q15 – Minhas atividades físicas (p = 0,197).  As 

demais questões apresentaram diferenças significativas ao longo do tempo, e seus 

valores podem ser consultados na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Pontuação das participantes em cada item da escala BIQLI, antes e após 
a cirurgia. 

 Momento da avaliação  

Itens BIQLI Pré Pós p 

Q1 -2,43(0,76) 2,43(0,65) 0,001 
Q2 -2,00 (0,96) 1,86(1,17) 0,001 
Q4 -2,07(1,07) 1,36(1,01) 0,001 
Q5 -1,71(1,54) 2,07(1,27) 0,002 
Q6 -0,57(1,02) 0,21(0,58) 0,041 
Q7 -0,14(0,53) 1,07(1,14) 0,011 
Q8 -0,36(0,84) 0,43(0,94) 0,039 
Q9 -1,71(1,07) 1,57(0,94) 0,001 
Q10 -1,00(0,96) 2,64(0,50) 0,001 
Q11 -1,79(1,19) 3,00(0,00) 0,001 
Q12 -0,79(1,05) 1,93(1,34) 0,003 
Q13 -1,36(1,78) 1,86(1,17) 0,001 
Q16 1,57(1,50) 1,57(1,50) 0,002 
Q17 -2,29(1,07) 1,29(1,07) 0,001 
Q18 -1,21(1,37) 2,14(0,77) 0,001 
Q19 -1,29(1,33) 2,64(0,63) 0,001 

Total -23,21(9,84) 29,57(4,48) 0,001 
Nota: Q1: Meus sentimentos sobre mim mesma; Q2: Meus sentimentos como me sinto adequada como 
mulher em relação ao homem; Q4: Minhas interações com pessoas de outro sexo; Q5: Minhas 
experiências quando conheço pessoas novas; Q6: Minhas experiências no trabalho ou escola; Q7: 
Meus relacionamentos com amigos; Q8: Meu relacionamento com familiares; Q9: Minhas emoções do 
dia a dia; Q10: Minha satisfação com a vida em geral; Q11: Meus sentimentos sobre quanto sou 
aceitável enquanto parceira sexual; Q12: Meu prazer com minha vida sexual; Q13: Minha capacidade 
de controlar o que e quanto eu como; Q16: Minha disposição para fazer coisas que poderiam chamar 
a atenção para minha aparência; Q17: Meus cuidados com minha aparência no dia a dia; Q18: O quanto 
me sinto confiante na minha vida diária; Q19: O quanto me sinto feliz na minha vida diária. 

 

Observa-se, por meio destes resultados, que a mamoplastia redutora pode 

influenciar em uma melhora significativa na forma como a imagem corporal reflete na 

vida destas mulheres.  

 

Correlações Volume Retirado/Escalas 

A correlação entre o volume total retirado e cada um dos itens da SAPO, EVA, 

BRIEF e BIQLI, que apresentaram mudança significativa ao longo do tempo, foi então 

verificada. O volume total retirado apresentou correlação significativa com o item 5: 

dor média durante a semana (da BRIEF) no momento pré-cirúrgico (ρ = -0,718; p = 

0,004) e no momento pós-cirúrgico associou-se ao item 10 da BIQLI: minha satisfação 
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com a vida em geral (ρ = -0,595; p = 0,025) e no SAPO, a assimetria no plano sagital 

(ρ = -0,597; p = 0,024).  

O excesso do volume extraído trouxe mudanças na dor que esta mulher sentia 

durante a semana, repercutindo com melhora na satisfação de vida antes e após o 

procedimento cirúrgico.    

 

Correlações entre as escalas 

Por fim, investigou-se a presença de correlações entre os itens da SAPO, EVA, 

BRIEF e BIQLI, que apresentaram mudança significativa ao longo do tempo. Os 

resultados significativos estão apresentados na Tabela 3. Aponta-se que neste cálculo 

não foram consideradas as correlações entre a mesma variável avaliada antes e após 

a cirurgia (p. ex. EVA pré e pós) ou entre variáveis de uma mesma escala (p. ex. 

BRIEF Q3 e BRIEF Q4). 

 
Tabela 3 – Correlações entre os itens da SAPO, EVA, BRIEF e BIQLI que 
apresentaram mudança significativa ao longo do tempo.  
Variável Correlação ρ p 

Posição da projeção do CG relativo à 
posição média dos maléolos (Plano 
frontal) (cm) pós 

Ângulo Q direito pós -
0,535 

0,049 

Posição da projeção do CG relativo à 
posição média dos maléolos (Plano 
lateral) (cm) pós 

Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas anterossuperiores pós 

0,604 0,022 

 Assimetria no plano sagital (%) pós 0,622 0,018 

 BIQLI Q16 pós -
0,624 

0,017 

BRIEF Q4 pós Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas anterossuperiores pós 

-
0,695 

0,006 

 Assimetria no plano sagital (%) pós -
0,622 

0,017 

 Posição da projeção do CG relativo à 
posição média dos maléolos (Plano lateral) 
(cm) pós 

-
0,691 

0,006 

BRIEF Q9E pré Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas anterossuperiores pós 

-
0,639 

0,014 

 Ângulo Q direito pós -
0,696 

0,006 

BRIEF Q9E pós Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas anterossuperiores pós 

-
0,707 

0,005 

 VLD Alinhamento horizontal da cabeça 
(C7) pós 

0,624 0,017 
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BRIEF Q9F pré Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas anterossuperiores pós 

-
0,584 

0,028 

BRIEF Q9F pós Assimetria no plano sagital (%) pós 0,580 0,030 

BIQLI Q5 pós Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas anterossuperiores pós 

-
0,771 

0,001 

 Ângulo Q direito pós -
0,628 

0,016 

 BRIEF Q9E pós 0,561 0,037 

BIQLI Q6 pós Ângulo entre os dois acrômios e as duas 
espinhas ilíacas anterossuperiores pós 

0,576 0,031 

BIQLI Q8 pós Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas anterossuperiores pré 

0,533 0,050 

 Posição da projeção do CG relativo à 
posição média dos maléolos (Plano frontal) 
(cm) pós 

0,585 0,028 

BIQLI Q10 pós Ângulo entre os dois acrômios e as duas 
espinhas ilíacas anterossuperiores pós 

0,611 0,020 

 Assimetria no plano sagital (%) pós 0,722 0,004 

BIQLI Q12 pós Posição da projeção do CG relativo à 
posição média dos maléolos (Plano lateral) 
(cm) pós 

0,742 0,002 

 BRIEF Q4 pós -
0,656 

0,011 

BIQLI Q13 pós Posição da projeção do CG relativo à 
posição média dos maléolos (Plano lateral) 
(cm) pós 

-
0,568 

0,034 

 BRIEF Q4 pós 0,728 0,003 

 EVA pós 0,657 0,011 

 BRIEF Q9F pós 0,625 0,017 

BIQLI Total pós Ângulo entre os dois acrômios e as duas 
espinhas ilíacas anterossuperiores pós 

0,545 0,044 

 VLD Alinhamento horizontal da cabeça 
(C7) pós 

0,568 0,034 

 

DISCUSSÃO 

O peso excessivo na face anterior do corpo e a tentativa em esconder o volume 

mamário fazem com que as portadoras de HM projetem os ombros para a frente, 

resultando em exacerbações das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral, mudando 

o centro de gravidade corporal e gerando tensão sobre as regiões cervical, torácica e 

lombar, podendo acarretar em dor15,16,17,18.    

Dentre as voluntárias avaliadas no presente estudo, a maioria (71,4%) relata 

que existem outros casos de hipertrofia mamária na família, corroborando outros 

estudos os quais afirmam que a etiologia da doença não é clara, porém que o histórico 

familiar pode ser apontado como uma de suas causas3,9.  Além disso, elas acreditam 

que seus sintomas álgicos possam estar relacionados ao volume de suas mamas.  
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Um estudo comparativo com 100 voluntárias descreve que mulheres com a 

hipertrofia mamária apresentam dor mais intensa nas costas e que possuem maior 

limitação para suas atividades habituais2. 

A metodologia desenvolvida no presente trabalho visou verificar se a 

mamoplastia redutora pode influenciar nas sintomatologias apresentadas em 

mulheres com hipertrofia mamária, como alterações posturais, algias e diminuição da 

autoestima, servindo, deste modo, de suporte na tomada de decisão terapêutica no 

que tange ao tratamento da hipertrofia mamária. 

O instrumento utilizado para a avaliação postural (SAPO) mostra que houve 

mudanças significativas na postura, principalmente na coluna cervical e torácica, e na 

projeção dos ombros, assim como a diminuição na percepção dolorosa de acordo com 

as escalas EVA e BRIEF. As voluntárias relataram melhorias na dor que sentiam 

durante a semana, na capacidade em realizar suas atividades gerais, no trabalho ou 

nas atividades domésticas, bem como no relacionamento com outras pessoas e na 

qualidade do sono. O mesmo fato foi observado em uma pesquisa com 200 mulheres 

submetidas à cirurgia de redução de mama15. 

O procedimento cirúrgico é capaz de modificar a forma como a pessoa se vê, 

melhorando sua autoimagem16,19,20,21. O resultado da cirurgia não deve ser analisado 

apenas por meio de exames e de avaliação clínica, mas também levando em 

consideração a opinião da paciente sobre o resultado do procedimento. Na presente 

pesquisa, 16 dentre os 19 itens avaliados através do BIQLI apresentaram resultados 

significativos, como melhora no relacionamento com pessoas, no trabalho, na maneira 

de se vestir, maior prazer sexual, aumento na sua confiança na vida, entre outros. 

Quando correlacionamos os resultados obtidos através das escalas é possível 

observar que pontos como ângulo entre os acrômios, alinhamento da cabeça e das 
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espinhas ilíacas e mudança no centro de gravidade, sempre trazem mudanças 

estatisticamente significativas, o que leva a crer que o realinhamento destes pontos 

pode ter repercussão nos sintomas álgicos. O mesmo acontece no que se refere à 

melhora de autoestima.  

Achados sugerem que a cirurgia pode trazer melhoras significativas para o 

controle postural e à saúde de mulheres com hipertrofia mamária2,10,14. Porém, outros 

estudos ressaltam que para que as melhorias obtidas perdurem, é necessária a 

associação com sessões de fisioterapia, a fim de estabilizar e ajudar no processo de 

realinhamento postural18,20. 

A principal limitação desse estudo foi a dificuldade de seguimento das 

pacientes. Muitas perdas ocorreram, em virtude de as pacientes não retornarem para 

a segunda avalição. Caso a adesão das pacientes fosse melhor, provavelmente seria 

possível realizar um seguimento após seis meses e um ano de cirurgia, avaliando o 

efeito da mamoplastia em longo prazo.  

 

CONCLUSÃO  

 É possível concluir que a hipertrofia mamária pode repercutir nas mulheres com 

apresentação de quadros álgicos, alterações posturais e na percepção de sua 

autoimagem. A mamoplastia redutora contribui para a melhoria desses sintomas.   

Neste sentido, com base nos resultados da pesquisa, pode-se afirmar que a 

redução mamária provocou melhora de postura com realinhamento postural, 

diminuição da dor e melhora da autoestima das pacientes. A quantidade de peso 

retirado influencia os itens do BRIEF, BIQULI e SAPO.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A mamoplastia redutora pode contribuir de forma significativa na 

autoimagem, na postura e nas queixas álgicas de mulheres com hipertrofia mamária.  

 É importante ressaltar que a pesquisa não leva em consideração se as 

mulheres que tenham realizado o procedimento cirúrgico, com remoção de valor 

inferior a 1000 g, também conseguiriam obter os mesmos resultados. 

 Sugere-se dar continuidade à pesquisa a fim de observar se os resultados 

obtidos se perpetuarão em longo prazo. Desta forma, ressalta-se a importância de dar 

continuidade à pesquisa para confirmar tal afirmação, bem como envolver um maior 

número de voluntárias.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 

FICHA DE REGISTRO DE DADOS 

Dados pessoais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice 2 : Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE  

 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

 Estado Civil: ___________________ Data de Nascimento: _____/_____/________ 

Profissão: ______________________ Telefone: _____________________________ 

 Endereço: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
1- Qual idade você tinha quando as mamas começaram a crescer? 

______________________________________ 

2- Há quanto tempo você sente dor? 

____________________________________ 

3- Existem outras pessoas na sua família com a mesma queixa? 

(   ) sim  (   ) não   Parentesco:______________________________________ 

4- Você já amamentou? 

(   ) sim  (   ) não   Quanto tempo?__________________________________ 

5- Já realizou alguma cirurgia estética nas mamas? 

(   ) sim  (   ) não 

6- Você acredita que sua dor esteja associada ao volume das suas mamas? 

(   ) sim  (   ) não 

7- Você está realizando, atualmente, algum tipo de tratamento para dor? 

(   ) sim  (   ) não Qual?______________________________________ 

8- Você já fez algum tratamento para dor que não o medicamentoso? 

(   ) sim  (   ) não   Qual?______________________________________ 

9- Você já realizou alguma Cirurgia ortopédica? 

(   ) sim  (   ) não Qual:________________________________________ 

10- Você utiliza ou já utilizou algum tipo de órtese para aliviar a dor que sente? 

(   ) sim  (   ) não Qual:________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Convido a Sra. para participar, como voluntária, da pesquisa: Atuação da Mamoplastia 

Redutora da Postura e Queixas Álgicas de Mulheres com Gigantomastia. Após ser esclarecida 

sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final do 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. 

Em caso de recusa você não será penalizada de forma alguma. Em caso de dúvida você pode 

procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

(Avenida da Engenharia s/n – 1° Andar, Sala 4- Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 

50740-600 Tel.: 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br).  
 

TÍTULO: Atuação da Mamoplastia Redutora da Postura e Queixas Álgicas de Mulheres com 

Gigantomastia. PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Priscila Oliveira de Sá / E-mail: 

priscila.sa.pri@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: O presente estudo recrutará suas voluntárias no ambulatório 

de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas. Os dados serão coletados em outubro de 2017, e 

abril de 2018 no ambulatório de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da UFPE. Tem por 

enfoque avaliar se a cirurgia plástica de redução de mama (Mamoplastia), pode influenciar na 

postura e na queixa de dores de mulheres com grande volume das mamas.  

 

DESCRIÇÃO DO ESTUDO: A pesquisa será realizada no período de três meses, inicialmente 

as participantes responderão ao questionário de dor e em seguida será realizado uma avaliação 

postural, antes e 6 meses após a cirurgia de redução de mama.  

 

RISCOS E DESCONFORTOS: O presente estudo oferece riscos mínimos aos pacientes, por 

se tratar de avaliações sem procedimentos invasivos ou manobras impactantes, podendo deixar 

o participante um pouco cansado, constrangido ou com algum desconforto. Para evitar tais 

situações, a avaliação será realizada de forma individual em ambiente adequado, podendo o 

participante repousar, retomando os testes depois ou mesmo retornando em outro dia caso seja 

a sua vontade.  

 

BENEFÍCIOS: Diretos: O paciente receberá um relatório com a avaliação do seu controle 

postural fornecido pelo resultado das escalas e pela avaliação de dor. Será assistido, caso 

necessário de intervenção com reabilitação fisioterapêutica. Receberá orientações e um material 

educativo ilustrado para que possam seguir as orientações em casa. Indiretos: Com os 

resultados do estudo será possível compreender o impacto da cirurgia de correção de mamas, 

com a postura e dor referida por estas pacientes. 

 

CONFIDENCIALIDADE: As informações obtidas através deste estudo serão tratadas 

rigorosamente com confidencialidade. Os resultados desta pesquisa serão divulgados 

publicamente e poderão ser apresentados em publicações científicas ou congressos, entretanto, 

sua identidade jamais será revelada. Declaro que as informações coletadas ficarão no endereço 

da pesquisadora responsável citado acima, bem como a mesma ficará responsável pela guarda 

por um período de cinco anos.  

mailto:cepccs@ufpe.br
mailto:priscila.sa.pri@gmail.com
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PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA / RETIRADA: A sua participação nesse estudo é 

voluntária. Você poderá recursar-se a participar ou parar de participar a qualquer momento da 

pesquisa. 

 

______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

CONSENTIMENTO DO VOLUNTÁRIO 

 

Eu, _____________________________________________________, RG _______________ 

CPF: ______________________, abaixo assinado, concordo em participar do estudo: Atuação 

da Mamoplastia redutora na postura e queixas álgicas de mulheres com Gigantomastia. Fui 

devidamente informada e esclarecida pela pesquisadora Priscila Oliveira de Sá sobre a pesquisa, 

os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isso leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu 

acompanhamento/assistência/tratamento. 

 

Local e data: ________________________, ______/________/_________ 

 

______________________________________________ 

                              Nome do Voluntário 

 

 

______________________________________________ 

                            Assinatura do Voluntário 
 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 

do sujeito em participar. 

Testemunhas: 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 

 

 

Impressão 

Digital 
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APÊNDICE C – TABELAS E GRÁFICOS 

Artigo 1 

Tabela 1. Pontos avaliados pelo software de avaliação postural - SAPO 

V
is

ta
 A

n
te

ri
o
r
 

Cabeça Alinhamento horizontal da cabeça 

 

 

 
 

Tronco 

Alinhamento horizontal dos acrômios 

Alinhamento horizontal das espinhas ilíacas 
anterossuperiores 

Ângulo dois acrômios e duas espinhas ilíaca 
anterossuperiores 

 

 

 

 
Membros 

inferiores 

Ângulo frontal do membro inferior direito 

Ângulo frontal do membro inferior esquerdo 

Diferença no comprimento dos membros inferiores 

Alinhamento horizontal das tuberosidades das tíbias 

Ângulo Q direito 

Ângulo Q esquerdo 

V
is

ta
 L

a
te

ra
l 

D
ir

ei
ta

 /
 E

sq
u

er
d

a
  

Cabeça 

Alinhamento horizontal da cabeça 

Alinhamento vertical da cabeça (acrômio) 

 

 

 
Tronco 

Alinhamento Vertical do tronco 

Ângulo do quadril (tronco e coxa) 

Alinhamento vertical do corpo 

Alinhamento Horizontal da pelve 

Membros 

inferiores 

Ângulo do joelho 

Ângulo do tornozelo 

V
is

ta
 

P
o
st

er
io

r
 

Tronco Assimetria Horizontal da escápula em relação a T3 

Membros 

inferiores 

Ângulo perna/retropé direito 

Ângulo perna/retropé esquerdo 
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Tabela 2. Caracterização da amostra. 

 

 
N: número; %: percentagem; M±dp: Média ± desvio padrão 

 

 

 

Tabela 3: Resultado da avaliação postural através do Software de Avaliação Postural, antes e três 
meses depois da cirurgia de redução de Hipertrofia Mamária. 

Pontos Avaliados pelo 
Software 

M±dp 
(antes) 

M±dp 
(depois) 

Sig. (p) 

Vista Anterior    
Alinhamento horizontal da 
cabeça 

0,41±5,23 -0,28±5,03 0,71 

Tronco    
Alinhamento horizontal dos 
acrômios 

-0,2±1,67 0,1±2,35 0,73 

Alinhamento horizontal das 
EIAS 

-0,7±1,92 2,73±0,83 0,003* 

Ângulo dois acrômios e 
das EIAS 

-048±2,95 2,35±2,00 0,0001* 

Membros Inferiores    
Ângulo frontal do MID -5,6±1,72 -4,05±3,03 0,21 
Ângulo frontal do MIE -6,38±1,93 -4,01±2,99 0,07 
Diferença no comprimento 
dos MMII 

-0,430±3,23 0,41±3,56 0,50 

Alinhamento horizontal das 
tuberosidades das tíbias 

-2,36±4,11 0,08±2,49 0,12 

Ângulo Q direito -43,83±15,49 38,36±8,10 0,40 
Ângulo Q esquerdo 42,23±10,84 41,86±8,06 0,94 
    
Vista Lateral 
Direita/Esquerda (D/E) 

   

Cabeça    
Alinhamento horizontal da 
cabeça 

48,73±9,19/44,88±9,64 48,73±44,88/44,88±9,64 0,11/0,42 

Alinhamento vertical da 
cabeça (acrômio)   

-1,4±6,73/1,75±4,01 2,51±2,39/3,66±2,61 0,65/0,16 

Tronco    
Alinhamento vertical do 
corpo 

5,2±3,03 / 4,65±3,11 -0,33±5,78 / 1,0±2,89 0,40 / 0,76 

Ângulo do quadril (tronco e  
coxa) 

2,26±7,49 / 2,68±6,47 
 

2,06±0,24 / 3,3±3,11 0,41 / 0,88 
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Alinhamento vertical do 
corpo 

3,21±1,85 / 3,81±0,87 -7,73±10,89 / -7,95±6,78 0,38 / 0,35 

Alinhamento Horizontal da  
pelve 

-11,88±6,67/ -11,86±7,18 -7,73±10,89 / -7,95±6,78 0,97 / 0,99 
 

Membros inferiores    
Ângulo do joelho 1,65±2,85 / 2,51±2,83 -2,26±3,84 / -0,25±2,12 0,18 / 0,16 
Ângulo Q esquerdo 87,3±3,32 / 86,75±4,88 89,26±1,37 / 87,65±5,30 0,56 / 0,83 
    
Vista Posterior    
Tronco    
Assimetria Horizontal da  
escápula em relação a T3 

-6,15±29,51 -1,98±11,16 
 

0,77 
 

Membros inferiores    
Ângulo perna/retropé 
direito 

9,06±7,20 8,98±4,96 0,97 

Ângulo perna/retropé  
esquerdo 

7,76±5,37 6,33±5,90 
 

0,53 
 

 
M±dp: Média ± desvio padrão; Sig. (p): valor teste de significância; EIAS: espinhas ilíacas 
anterossuperiores; MID: membro inferior direito; MIE: membro inferior esquerdo; MMII: membros 
inferiores; D/E: lado direito e esquerdo; * valores = p< 0.05 indicam diferença significante. 
 
 

Figura 1. Foto de antes e após cirurgia de redução de mama 
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Artigo 2   

Tabela 1 – Dados clínicos e sociodemográficos das participantes. 

 Pacientes (n=14) 

Idade atual 35,79 (5,49) 
Idade início crescimento mama 14,64 (2,24) 
Tempo sente dor (anos) 12,00 (3,64) 
Hist. Familiar de hiperplasia  

Sim 10 (71,4%) 
Não 4 (28,6%) 

Já amamentou  
Sim 11 (78,6%) 
Não 3 (21,4%) 

Acredita que dor está relacionada ao volume 
das mamas 

 

Sim 12 (85,7%) 
Não 2 (14,3%) 

Vol. Retirado (D) 563,57 (77,12) 
Vol. Retirado (E) 569,29 (51,81) 
Vol. Retirado (Total) 1132,86 (118,87) 

 
 
 
 

Figura 1 – Pontuação no instrumento SAPO, antes e após a cirurgia. 

 
Nota: Alinh. tíbia: Alinhamento horizontal das tuberosidades da tíbia (p = 0,009); Proj. CG frontal: 
Posição da projeção do CG relativo a posição média dos maléolos (Plano frontal) (cm) (p = 0,002); 
Alinh. espinhas: Alinhamento horizontal das espinhas ilíacas ântero-superiores (p = 0,001); Ângulo 
acrômios: Ângulo entre os dois acrômios e as duas espinhas ilíacas ântero-superiores (p = 0,001); Proj. 
CG lateral: Posição da projeção do CG relativo a posição média dos maléolos (Plano lateral) (cm) 
(p=0,010); Assimetria sagital: Assimetria no plano sagital (%) (p = 0,006); Ângulo Q: Ângulo Q Direito 
(p=0,009); Alinh. C7: Vista lateral direita, alinhamento horizontal da cabeça (C7) (p=0,041). 
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Figura 2 – Pontuação na EVA, antes e após a cirurgia. 
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Figura 3 – Pontuação na BRIEF, antes e após a cirurgia. 

 
Nota: Q3, p = 0,008; Q4, p = 0,004; Q5, p = 0,002; Q9A, p = 0,002; Q9D, p = 0,007; Q9E, p = 0,012; 
Q9F, p = 0,006. 

 
 
Tabela 2 – Pontuação das participantes em cada item da escala BIQLI, antes e após 
a cirurgia.  

 Momento da avaliação  

Itens BIQLI Pré Pós p 

Q1 -2,43(0,76) 2,43(0,65) 0,001 
Q2 -2,00 (0,96) 1,86(1,17) 0,001 
Q4 -2,07(1,07) 1,36(1,01) 0,001 
Q5 -1,71(1,54) 2,07(1,27) 0,002 
Q6 -0,57(1,02) 0,21(0,58) 0,041 
Q7 -0,14(0,53) 1,07(1,14) 0,011 
Q8 -0,36(0,84) 0,43(0,94) 0,039 
Q9 -1,71(1,07) 1,57(0,94) 0,001 
Q10 -1,00(0,96) 2,64(0,50) 0,001 
Q11 -1,79(1,19) 3,00(0,00) 0,001 
Q12 -0,79(1,05) 1,93(1,34) 0,003 
Q13 -1,36(1,78) 1,86(1,17) 0,001 
Q16 1,57(1,50) 1,57(1,50) 0,002 
Q17 -2,29(1,07) 1,29(1,07) 0,001 
Q18 -1,21(1,37) 2,14(0,77) 0,001 
Q19 -1,29(1,33) 2,64(0,63) 0,001 

Total -23,21(9,84) 29,57(4,48) 0,001 
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Tabela 3 – Correlações entre os itens da SAPO, EVA, BRIEF e BIQLI que 
apresentaram mudança significativa ao longo do tempo.  
Variável Correlação ρ p 

Ângulo entre os dois acrômios e as 
duas espinhas ilíacas ântero-
superiores pós 

Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas ântero-superiores pré 

0,586 0,028 

Alinhamento horizontal das 
tuberosidades da tíbia pós 

Ângulo entre os dois acrômios e as 
duas espinhas ilíacas ântero-
superiores pré 

0,536 0,048 

Ângulo Q direito pré Alinhamento horizontal das 
tuberosidades da tíbia pré 

-
0,576 

0,031 

 Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
frontal) (cm) pré 

-
0,658 

0,011 

Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
frontal) (cm) pré 

Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas ântero-superiores pré 

0,540 0,046 

Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
frontal) (cm)  pós 

Ângulo Q direito pós -
0,535 

0,049 

Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
lateral) (cm)  pós 

Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas ântero-superiores  pós 

0,604 0,022 

 Assimetria no plano sagital(%)  pós 0,622 0,018 

EVA pré VLD Alinhamento horizontal da cabeça 
(C7) pré 

-
0,655 

0,011 

 BRIEF Q4 pré 0,700 0,005 

 BIQLI Q16 pré -
0,537 

0,048 

 BIQLI Q16 pós -
0,624 

0,017 

EVA pós VLD Alinhamento horizontal da cabeça 
(C7) pré 

-
0,573 

0,032 

BRIEF Q3 pré Ângulo Q direito pré -
0,663 

0,010 

 VLD Alinhamento horizontal da cabeça 
(C7) pré 

-
0,605 

0,022 

 Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
frontal) (cm) pré 

0,570 0,033 

BRIEF Q4 pós Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas ântero-superiores  pós 

-
0,695 

0,006 

 Assimetria no plano sagital(%)  pós -
0,622 

0,017 

 Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
lateral) (cm)  pós 

-
0,691 

0,006 

BRIEF Q5 pós Ângulo entre os dois acrômios e as 
duas espinhas ilíacas ântero-
superiores pré 

0,542 0,045 

BRIEF Q9E pré Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas ântero-superiores  pós 

-
0,639 

0,014 

 Ângulo Q direito  pós -
0,696 

0,006 

BRIEF Q9E pós Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas ântero-superiores  pós 

-
0,707 

0,005 

 VLD Alinhamento horizontal da cabeça 
(C7)  pós 

0,624 0,017 
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BRIEF Q9F pré Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas ântero-superiores  pós 

-
0,584 

0,028 

 Ângulo Q direito pré -
0,579 

0,030 

BRIEF Q9F pós Assimetria no plano sagital(%) pré 0,691 
 

0,006 

 Assimetria no plano sagital(%)  pós 0,580 0,030 

 Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
lateral) (cm) pré 

0,550 0,042 

BIQLI Q1 pré Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
frontal) (cm)  pós 

-
0,555 

0,039 

BIQLI Q2 pré BRIEF Q9F pós 0,556 0,039 

BIQLI Q4 pré Alinhamento horizontal das 
tuberosidades da tíbia pré 

0,552 0,041 

 Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
frontal) (cm)  pós 

-
0,552 

0,041 

BIQLI Q5 pré Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
frontal) (cm) pré 

0,738 0,003 

 BRIEF Q3 pré 0,538 0,047 

BIQLI Q5 pós Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas ântero-superiores  pós 

-
0,771 

0,001 

 Ângulo Q direito  pós -
0,628 

0,016 

 BRIEF Q9E pré 0,599 0,024 

 BRIEF Q9E  pós 0,561 0,037 

BIQLI Q6 pré Ângulo Q direito pré 0,535 0,049 

 Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
frontal) (cm)  pós 

-
0,540 

0,046 

 EVA  pós -
0,577 

0,031 

BIQLI Q6 pós Ângulo entre os dois acrômios e as 
duas espinhas ilíacas ântero-
superiores  pós 

0,576 0,031 

BIQLI Q8 pré BRIEF Q4 pré -
0,553 

0,040 

BIQLI Q8 pós Alinhamento horizontal das espinhas 
ilíacas ântero-superiores pré 

0,533 0,050 

 Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
frontal) (cm)  pós 

0,585 0,028 

BIQLI Q9 pré Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
frontal) (cm) pré 

-
0,533 

0,050 

 BRIEF Q9E pré -
0,542 

0,045 

BIQLI Q10 pré Ângulo Q direito pré 0,576 0,031 

 Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
frontal) (cm) pré 

-
0,660 

0,010 

 BRIEF Q3 pré -
0,686 

0,007 

BIQLI Q10 pós Ângulo entre os dois acrômios e as 
duas espinhas ilíacas ântero-
superiores  pós 

0,611 0,020 
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 Assimetria no plano sagital(%)  pós 0,722 0,004 

BIQLI Q11 pré Ângulo Q direito pré 0,615 0,019 

 BRIEF Q9F pré -
0,693 

0,006 

BIQLI Q12 pré BRIEF Q5 pré -
0,626 

0,017 

BIQLI Q12 pós Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
lateral) (cm)  pós 

0,742 0,002 

 BRIEF Q4 pré -
0,608 

0,021 

 BRIEF Q4  pós -
0,656 

0,011 

BIQLI Q13 pós Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
lateral) (cm)  pós 

-
0,568 

0,034 

 BRIEF Q4  pós 0,728 0,003 

BIQLI Q16 pré BRIEF Q4  pós -
0,619 

0,018 

BIQLI Q16 pós BRIEF Q4 pré -
0,918 

<0,001 

 BRIEF Q9F pré -
0,683 

0,007 

BIQLI Q17 pré Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
lateral) (cm) pré 

-
0,727 

0,003 

 EVA  pós 0,657 0,011 

BIQLI Q17 pós Assimetria no plano sagital(%) pré 0,815 <0,001 

 Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
lateral) (cm) pré 

0,579 0,030 

 BRIEF Q9F  pós 0,625 0,017 

BIQLI Q18 pré EVA  pós -
0,557 

0,038 

BIQLI Q19 pré Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
frontal) (cm) pré 

-
0,561 

0,037 

 Posição da projeção do CG relativo a 
posição média dos maléolos (Plano 
frontal) (cm)  pós 

-
0,540 

0,046 

BIQLI Total pré Ângulo Q direito pré 0,656 0,011 

 Ângulo Q direito  pós 0,549 0,042 

BIQLI Total pós Ângulo entre os dois acrômios e as 
duas espinhas ilíacas ântero-
superiores  pós 

0,545 0,044 

 VLD Alinhamento horizontal da cabeça 
(C7)  pós 

0,568 0,034 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL  
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ANEXO B – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA  
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ANEXO C – INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA PESQUISA 

1 – Inventário Breve da Dor – Brief Pain Inventory (BPI) 

Paciente: _________________________________________________________________ 

Data da Avaliação: ______/_______/______ Contato: ___________________________ 
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2 – Escala Analógica Visual de Dor - EVA 
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3 – Software de Avaliação Postural - SAPO  
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4 – Body Image Quality of Life Inventory – BIQLI 

 

Abaixo estão listadas várias maneiras em que sua própria imagem corporal 

pode ou não influenciar sua vida. Para cada item, pense a resposta que reflete 

de forma mais fiel como sua imagem corporal afeta você, e circule. 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 
 

 

 

 

1.“Como minha aparência afeta” Meus sentimentos sobre mim mesmo(a), ou 

seja, sentimentos de adequação pessoal e valor próprio. 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

2.“Como minha aparência afeta” Meus sentimentos sobre quanto me sinto 

adequado (a) como homem ou mulher – sentimento de masculinidade ou 

feminilidade. 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

3.“Como minha aparência afeta” Minhas interações (contato) com pessoas do 

mesmo sexo 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

4.“Como minha aparência afeta” Minhas interações (contato) com pessoas de 

outro sexo  

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

5.“Como minha aparência afeta” Minhas experiencias quando conheço pessoas 

novas 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

 

6.“Como minha aparência afeta” Minhas experiências no trabalho ou na escola 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

Efeito 

muito 

negativo 

Efeito 

moderado 

negativo 

Efeito 

pouco 

negativo 

Sem 

efeito 

Efeito 

pouco e 

positivo 

Efeito 

moderado 

e  positivo 

Efeito 

muito  

positivo 
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7.“Como minha aparência afeta” Meus relacionamentos com amigos 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

8.“Como minha aparência afeta” Meus relacionamentos com familiares 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

9.“Como minha aparência afeta” Minhas emoções do dia a dia 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

10.“Como minha aparência afeta” Minha satisfação com a vida em geral 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

11.“Como minha aparência afeta” Meus sentimentos sobre quanto sou aceitável 

enquanto parceiro sexual 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

12.“Como minha aparência afeta” Meu prazer com minha vida sexual 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

13.“Como minha aparência afeta” Minha capacidade de controlar o que e quanto 

eu como 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

14.“Como minha aparência afeta” Minha capacidade de controlar meu peso 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

15.“Como minha aparência afeta” Minhas atividades físicas 

 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

16.“Como minha aparência afeta” Minha disposição para fazer as coisas que 

poderiam chamar atenção para minha aparência 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 
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17.“Como minha aparência afeta” Meus cuidados com minha aparência no dia a 

dia (como me vestir e me arrumar) 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

18.“Como minha aparência afeta” O quanto me sinto confiante na minha vida 

diária 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 

19.“Como minha aparência afeta” O quanto me sinto feliz na minha vida diária 

-3                  -2                   -1                 0               +1                 +2                  +3 

 


