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RESUMO 
 

Perez CS. Avaliação das características biomecânicas de viscosidade e elasticidade no 
tecido afetado por linfedema decorrente do tratamento do câncer de mama. 2020. 140p. 
Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional. Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

O linfedema é uma condição que envolve o membro superior homolateral em resposta a 
procedimentos terapêuticos relacionados ao tratamento do câncer de mama. A avaliação 
da deformidade decorrente da fibrose tecidual envolvida tem sido investigada por meio 
de ultrassom, entretanto, a caracterização das alterações morfológicas da disfunção com 
o instrumento ainda não está fundamentada, e pode ser condição necessária para 
determinar tanto o prognóstico, quanto a eleição de tratamentos direcionados. O objetivo 
do estudo foi avaliar a topografia e as características biomecânicas do tecido afetado por 
linfedema decorrente do tratamento do câncer de mama, por meio da ultrassonografia 
modo B e modo elastografia, em três estudos. O objetivo do estudo I foi identificar as 
regiões do membro superior mais afetadas por linfedema, bem como o período de 
desenvolvimento longitudinal da morbidade. Para tanto, foi efetuado um estudo de coorte 
retrospectivo de dados provenientes de mulheres submetidas ao tratamento para o câncer 
de mama. Foram considerados dados referentes à avaliação clínica e volumétrica dos 
membros superiores em controle mensal, por um período de 11 anos, sendo avaliados 792 
prontuários. O objetivo do estudo II foi identificar e mensurar o grau de 
comprometimento, a topografia e as alterações biofísicas do tecido subcutâneo do 
membro superior no linfedema secundário ao tratamento do câncer de mama, por meio 
de ultrassonografia modo B. Foram avaliadas 42 mulheres com média de idade de 58 
(±9,7) anos, com linfedema unilateral. Os membros superiores foram divididos em 
afetado pelo linfedema e controle (membro contralateral), subdivididos em sete pontos e 
avaliados de forma pareada. As características biofísicas espessura, entropia, e 
ecogenicidade foram mensuradas por meio de ultrassonografia e análise das imagens. O 
objetivo do estudo III foi avaliar o linfedema secundário ao tratamento do câncer de mama 
utilizando a elastografia, bem como a textura do tecido subcutâneo e sua relação 
topográfica. Para tanto, foram avaliados membros afetados por linfedema unilateral 
decorrente de tratamento do câncer de mama, divididos em acometido e controle 
(membro contralateral), subdivididos em sete pontos determinados. As imagens de 
ultrassom foram coletadas com auxílio de um pad com características biofísicas 
definidas, sendo referência para as medidas de deslocamento. Pode-se concluir com os 
achados do estudo I que o período de surgimento do linfedema após o tratamento do 
câncer de mama é irregular, e as regiões mais afetadas pelo maior volume no linfedema 
são as próximas a região cubital. Os achados do estudo II indicam que os dados 
apresentados pela ultrassonografia modo B foram consistentes tanto na identificação, 
mensuração do grau de comprometimento e alterações biofísicas do tecido subcutâneo, 
bem como nas medidas de espessura e ecogenicidade. Pode-se concluir no estudo III que 
o modo elastografia freehand (quasi-static), associado a um pad de medidas biofísicas 
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conhecidas, é uma ferramenta válida para avaliação da textura da fibrose tecidual. A 
relação topográfica mostrou que a fibrose é distribuída de forma irregular, sendo o 
antebraço a região mais afetada. 
 
Palavras–chave: Câncer de mama; Linfedema; Ultrassom; Ultrassonografia; 

Elastografia. 

 
  



 18 

ABSTRACT 

 

Perez CS. Evaluation of the biomechanical characteristics of viscosity and elasticity in 
the tissue affected by lymphedema resulting from the treatment of breast câncer. 2020. 
140p. Postgraduate Program in Rehabilitation and Functional Performance. University of 
São Paulo, Faculty of Medicine of Ribeirão Preto. 
 
Lymphedema is a condition that involves the homolateral upper limb in response to 
therapeutic procedures related to the treatment of breast cancer. The evaluation of the 
deformity resulting from the involved tissue fibrosis has been investigated by means of 
ultrasound, however, the characterization of the morphological changes of the 
dysfunction with the instrument is not yet substantiated, and may be a necessary condition 
to determine both the prognosis and the choice of treatments. targeted. The aim of the 
study was to evaluate the topography and biomechanical characteristics of the tissue 
affected by lymphedema resulting from the treatment of breast cancer, using mode B 
ultrasonography and elastography mode, in three studies. The objective of study I was to 
identify the regions of the upper limb most affected by lymphedema, as well as the period 
of longitudinal development of morbidity. To this end, a retrospective cohort study of 
data from women undergoing treatment for breast cancer was carried out. Data regarding 
the clinical and volumetric evaluation of the upper limbs under monthly control, for a 
period of 11 years, were considered, with 792 records being evaluated. The objective of 
study II was to identify and measure the degree of impairment, topography and 
biophysical changes in the subcutaneous tissue of the upper limb in lymphedema 
secondary to the treatment of breast cancer, using mode B ultrasonography. 42 women 
with an average of age 58 (± 9.7) years, with unilateral lymphedema. The upper limbs 
were divided into those affected by lymphedema and control (contralateral limb), 
subdivided into seven points and evaluated in a paired way. The biophysical 
characteristics thickness, entropy, and echogenicity were measured using ultrasound and 
image analysis. The objective of study III was to evaluate lymphedema secondary to the 
treatment of breast cancer using elastography, as well as the texture of the subcutaneous 
tissue and its topographic relationship. For that, limbs affected by unilateral lymphedema 
resulting from breast cancer treatment were evaluated, divided into affected and control 
(contralateral limb), subdivided into seven determined points. Ultrasound images were 
collected with the aid of a pad with defined biophysical characteristics, being a reference 
for displacement measurements. It can be concluded with the findings of study I that the 
period of onset of lymphedema after treatment for breast cancer is irregular, and the 
regions most affected by the greater volume in lymphedema are those close to the cubital 
region. The findings of study II indicate that the data presented by mode B ultrasound 
were consistent both in the identification, measurement of the degree of impairment and 
biophysical changes in the subcutaneous tissue, as well as in the thickness and 
echogenicity measurements. It can be concluded in study III that the freehand 
elastography (quasi-static) mode, associated with a pad of known biophysical measures, 
is a valid tool for assessing the texture of tissue fibrosis. The topographic relationship 
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showed that fibrosis is irregularly distributed, with the forearm being the region most 
affected. 
 
 
 
Keywords: Breast cancer; Lymphedema; Ultrasound; Ultrasonography; Elastography. 
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APRESENTAÇÃO  

O presente estudo foi desenvolvido sob orientação da Profa. Dra. Elaine Caldeira 

de Oliveira Guirro (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo - FMRP-USP), e coorientação do Prof. Dr. Antônio Adilton Oliveira Carneiro 

(Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

- FFCLRP-USP).  

Esta tese foi estruturada de acordo com as normas complementares do Programa 

de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional (PPG-RDF/FMRP) que 

possibilita a apresentação em formato de artigos, sendo as assim, esse estudo foi dividido 

em três partes.  

A primeira parte é composta dos elementos pré-textuais e contextualização 

atualizada sobre os temas abordados na obra, seguida dos objetivos gerais e específicos 

do mesmo.  

A segunda parte é constituída de três estudos, intitulados:  

• “Areas of greatest involvement and onset of lymphedema 

resulting from breast cancer treatment; a retrospective study on an 

11-years of follow up”, submetido no periódico International 

Journal of Clinical Oncology. O objetivo deste estudo foi levantar 

em um centro único informações relacionadas aos fatores de risco 

e tempo de surgimento do linfedema e avaliar por meio da 

perimetria e volumetria indireta quais áreas eram mais afetadas no 

membro superior. 

• “Relationship between of breast cancer-related 

lymphedema and the biophysical characteristics of the affected 
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tissue”, submetido no periódico PLOS ONE. O objetivo do estudo 

foi gerar novas formas de avaliação tecidual do linfedema, foram 

avaliadas imagens por meio de ultrassom modo B, os parâmetros 

espessura, entropia e ecogenicidade. 

• “Elastographic characterization of measures and clinical 

findings of tissue fibrosis of lymphedema arising from breast 

cancer”, submetido no periódico Journal of Medical Systems. Cujo 

objetivo foi propor o uso da elastografia e avaliar a textura do 

tecido subcutâneo e sua relação topográfica. 

A terceira, e última parte desta tese, é composta pela conclusão, considerações 

finais, e anexos.  
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APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE MEDIDA EM PACIENTES AFETADOS POR LINFEDEMA 
DECORRENTE DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA. ______________________ 126 

DISCUSSÃO _______________________________________________________ 127 
CONCLUSÃO ______________________________________________________ 131 

CONCLUSÃO ______________________________________________________ 136 
CONSIDERAÇÕES FINAIS __________________________________________ 140 

 

 

 

  



 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE I 
 

1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

2. OBJETIVOS 

 

  



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextualização 



 33 

1.0 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
1.1 LINFEDEMA DECORRENTE DO CÂNCER DE MAMA 
 

O câncer de mama é a neoplasia maligna mais comum em mulheres de todo o 

mundo, sendo responsável por 25,1% dos casos de câncer (Ghoncheh et al., 2016). Os 

tratamentos cirúrgico e adjuvante do câncer podem trazer algumas morbidades, sendo o 

linfedema de membros superiores uma das mais comuns e preocupantes (De Brucker et 

al., 2016). Esta disfunção afeta o membro superior homolateral ao tratamento cirúrgico, 

sendo resultado de danos ao sistema linfático e sanguíneo, é caracterizado como o 

acúmulo de líquido no tecido intersticial, causando edema crônico (Nascinben Matheus, 

2011, Denlinger et al, 2018). 

O risco de desenvolver linfedema de membros superiores decorrente do 

tratamento do câncer de mama (LCM) assola as sobreviventes do câncer de mama por 

um longo período após o tratamento. O tempo de surgimento do linfedema pode ser, em 

média, de 14,4 meses após o tratamento cirúrgico. No entanto, o tempo de surgimento é 

incerto, a disfunção pode desenvolver a qualquer momento da vida variando de meses a 

anos (Disipio et al., 2012). Com relação as estimativas, há variação de 14 - 40% de risco 

de surgimento de LCM após a conclusão do tratamento com linfanectomia axilar, que é 

a retirada de parte ou de todos linfonodos axilares (Rockson et al., 2008), nas mulheres 

que realizam apenas a técnica do linfonodo sentinela, sem linfadenectomia axilar, estas 

estimativas baixam para 6-10% (Hayes et al., 2005). 
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1.2 FATORES DE RISCO 
 

Atualmente, não existe uma maneira precisa de distinguir pacientes com 

probabilidade de desenvolver linfedema decorrente do tratamento o câncer de mama 

(LCM), mas foi alcançado um consenso sobre alguns fatores de risco bem definidos, 

incluindo a dissecção dos linfonodos axilares, radioterapia, principalmente envolvendo 

linfonodos da região axilar (McDuff et al., 2019), alto índice de massa corpórea (IMC) 

no momento do diagnóstico de câncer de mama, IMC≥25 kg/m2 já é um sinal de alerta 

(Asdourian et al., 2017), número elevado linfonodos positivos (maior que 8), e invasão 

capsular do tumor (Iyigun et al., 2018). 

O índice de massa corpórea (IMC) antes do tratamento do câncer de mama é um 

fator de risco para o desenvolvimento futuro de LCM (Asdourian et al., 2017). Pacientes 

com IMC igual a 30 antes da cirurgia para o tratamento da doença, e aquelas que 

experimentam flutuações significativas no peso no pós-operatório, devem ser 

monitorados de perto para o risco aumentado de desenvolver LCM, já que a obesidade é 

um fator de risco modificável (Jammallo et al., 2013). 

Entre os pacientes com linfedema permanente, a quimioterapia com taxanos e 

radioterapia abrangendo a região mamária e supraclavicular foram identificados como 

fatores de risco independentes (Kim et al., 2016). A radioterapia é um importante fator 

de risco de surgimento do linfedema. Variações no desenho do campo de radiação afetam 

significativamente o desenvolvimento LCM. Em particular, as regiões axilares superiores 

parecem ser importantes predisponentes para o risco de linfedema após a dissecção axilar 

(Gross et al., 2018). Com relação ao tratamento quimioterápico, parece que 

especificamente as pacientes tratadas com quimioterapia baseada em taxanos são mais 

propensas a desenvolver LCM (Cariati et al., 2005, Penn et al., 2019). 
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A predisposição genética parece também ser um importante fator para o 

surgimento do LCM. Estudos identificaram vários polimorfismos de nucleotídeo 

associados ao desenvolvimento da disfunção. Ao identificar pacientes com câncer de 

mama que abrigam esses biomarcadores moleculares, inúmeras medidas preventivas 

podem ser tomadas antes da cirurgia para reduzir a incidência do LCM (Newman et al., 

2012, Visser et al., 2019). Ainda pode existir uma predisposição circulatória prévia a 

cirurgia, mulheres que realizaram a biópsia do linfonodo axilar e a dissecção nos três 

níveis axilares apresentaram alterações na circulação sanguínea venosa e arterial antes e 

após a cirurgia igualmente (Vaz et al., 2017). 

Permanece controversa a relação da idade como fator de risco para LCM. Estudos 

(Geller et al., 2003, Armer et al., 2005) sugerem que as sobreviventes mais jovens têm 

maior probabilidade de apresentar LCM, pois tendem a ter tumores mais agressivos e 

terapia mais agressiva. Por outro lado, a idade mais avançada poderia ser um fator de alto 

risco (Engel et al., 2003), fato contestado em estudo (Paskett et al., 2007), que considera 

que a idade não está associada ao surgimento do LCM.  

É provável que reconstrução mamária não aumente o risco de LCM, como 

observado em estudos que observaram que a reconstrução imediata não aumentou o risco 

de linfedema em comparação com a mastectomia isolada (Miller et al., 2016; Menezes et 

al., 2016). No Brasil, a legislação federal garante que toda paciente mastectomizada tenha 

direito à reconstrução mamária a ser realizada pelo sistema público de saúde.  

Viagens aéreas, punção venosa e mensuração da pressão arterial (via braçadeira) 

não estão associadas à exacerbação ou desenvolvimento do LCM, e medidas de precaução 

provavelmente não são necessárias (Asdourian et al., 2016). 
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1.3 PATOGÊNESE 
 

A patogênese do linfedema permanece incerta, já que, a visão tradicional da 

obstrução linfática parece ser insuficiente para explicar a geração do linfedema. Portanto, 

são apresentadas quatro hipóteses sobre a patogênese do linfedema: 1) Hipótese de 

insuficiência linfática; 2) Hipótese hemodinâmica; 3) Hipótese intersticial; 4) Hipótese 

de fibrose tecidual (He et al., 2020). 

 

1.3.1Hipótese de insuficiência linfática 

 
 Em um estado fisiológico normal, há um equilíbrio dinâmico entre a carga 

linfática e a capacidade de transporte que torna o sistema linfático eficaz na absorção e 

transporte do líquido linfático de volta ao sistema sanguíneo. A carga linfática refere-se 

ao volume de líquido linfático, que inclui predominantemente água intersticial e infiltrado 

de proteínas. A capacidade de transporte é o volume linfático máximo, que pode ser 

transportado pelos vamos linfáticos em um determinado período de tempo. Devido a 

intima relação entre os fluidos circulatórios do sistema linfático e do sistema sanguíneo, 

a retirada de parte do sistema linfático provoca alterações em todo sistema circulatório do 

membro (McLaughlin et al., 2008). Quando a capacidade de transporte é inadequada para 

atender às necessidades de carga linfática, ocorre falha linfática dando origem ao edema 

intersticial (Lawenda et al., 2009). 

O trajeto linfático do membro afetado pelo LCM apresenta diferenças 

significativas como a: destruição de vasos linfáticos superficiais, refluxo dérmico, 

incomum comunicação entre o sistema superficial e profundo de vasos linfáticos e 

linfonodomegalia intervalares (Figura 1). Essas alterações parecem facilitar a drenagem 
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linfática após o bloqueio esporádico da linfa, especialmente na região proximal do 

membro superior (Suami et al., 2007).  

 

 

Figura 1. Diagramas esquemáticos que mostram que o caminho linfático pode ser alterado após o bloqueio 
do mesmo vaso coletor de linfonodos .Tipo A, refluxo para pré-coletores na derme; Tipo B, conexão entre 
o vaso coletor de linfa superficial; Tipo C, conexão entre o vaso coletor de linfa superficial e profundo; 
Tipo D, tornando-se atrófico; Tipo E, formação de derivação linfovenosa. 
Fonte: Modificado de Suami et al. 2007. 
 
 

A quase completa ausência da rede linfática superficial no membro superior 

afetado pelo linfedema, devido a fibrose e o bloqueio dos canais linfáticos é a principal 

diferença encontrada em um membro superior afetado pelo linfedema, e estas alterações 

ocorrem próximas ao cotovelo como vemos na Figura 2 (Suami et al., 2007).  

Estudos da função circulatória demonstram que a drenagem de vasos linfáticos 

superficiais e profundos é frequentemente interrompida no linfedema, levando a uma 

colateralização superficial com fluxo retrógrado para os vasos linfáticos da pele. A estase 

do líquido linfático está associada ao acúmulo de líquido intersticial no tecido subcutâneo 

e na pele e também acúmulo de proteínas e glicosaminoglicanos, o líquido intersticial 
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retido estimula subsequentemente a produção de colágeno, o que leva ao espessamento 

da pele e à fibrose subcutânea dos tecidos moles (Szuba et al., 1997). 

O exame por microscopia eletrônica dos linfáticos lesados sugere que sua 

destruição ocorre primeiro proximalmente, nas células musculares lisas das paredes dos 

vasos (Koshima et al., 1996). 

 

 
Figura 2. Rastreamento dos vasos linfáticos dos membros afetado (a esquerda) e não afetado (à direita) 
pelo linfedema em relação à profundidade de cada vaso. O refluxo do óxido de chumbo dos canais linfáticos 
coletores para os pré-coletores (laranja) só pode ser observado no membro superior direito anormal. 
Observar que no membro superior afetado que o fluxo linfático foi desviado para o sistema profundo acima 
do cotovelo, que os linfonodos são proeminentes nessa região e que alguns linfonodos ainda existem na 
axila. 
Fonte: Modificado de Suami et al., 2007 
 
 
 
1.3.2 Hipótese hemodinâmica 

 

O fluxo sanguíneo total do membro superior (volume x fluxo sanguíneo/mL) é 

aumentado no membro superior com linfedema, mas o fluxo sanguíneo por unidade de 

volume não é elevado, causando vasodilatação dos vasos existentes e angiogênese capilar 

próxima destes vasos. A angiogênese capilar pode aumentar a área da superfície do leito 

vascular, o que, juntamente com o fluxo sanguíneo total do membro superior, facilita 

positivamente a filtração capilar em todo o membro. Quando a carga de filtração excede 
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a saída de líquido do tecido, o edema do membro é agravado, formando um círculo 

vicioso (Mortimer 1998). 

Mulheres submetidas ao esvaziamento axilar mostram estenose em vasos arteriais 

e venosos no membro superior homolateral a cirurgia, que pode ser visto pelo aumento 

da velocidade do fluxo sanguíneo local (Matheus e Guirro, 2011). 

 
 
1.3.3 Hipótese intersticial 

 

A falha linfática leva a uma diminuição da velocidade do líquido intersticial, 

consequentemente há regeneração linfática e aumento do fator de crescimento endotelial 

vascular linfático C (VEGF ‐ C) (Goldman et al., 2007). O crescimento linfático requer a 

ligação do VEGF-C ao receptor VEGF -VEGFR (Joukov et al., 1996).  

Quando o fluxo sanguíneo está ausente, o aumento do VEGF-C difunde-se no 

VEGFR nos vasos sanguíneos, induzindo o crescimento endotelial vascular e aumentando 

o tamanho do leito vascular para promover a filtração capilar (Joukov et al., 1996)., que 

contribui para o aumento do volume de fluido intersticial e da pressão intersticial, além 

do desequilíbrio da diferença da pressão hidrostática entre os linfáticos e o intersticial 

(Bates 2010). Esses fatores, por sua vez, promovem o fluxo de fluido em direção a esses 

linfáticos, reduzindo assim a produção de VEGF-C, e finalmente alcançando um estado 

estável (Bates 2010).  

Devido à deterioração da falha linfática, a vazão do fluido diminui novamente, o 

que induz a produção de VEGF-C e o ciclo se repete até que um novo equilíbrio estável 

seja alcançado (He et al., 2020).  
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1.3.4 Hipótese de fibrose tecidual 

 

Até recentemente, pensava-se que a fisiopatologia do linfedema secundário 

estivesse relacionada à diminuição da formação linfática colateral após lesão cirúrgica. 

No entanto, estudos mais recentes mostraram que a fibrose induzida por inflamação 

crônica desempenha um papel fundamental na fisiopatologia dessa doença, demonstrando 

que a lesão linfática ativa respostas imunes crônicas que promovem fibrose e vazamento 

linfático, diminuem a coleta de bombeamento linfático e prejudicam a formação linfática 

colateral. As reações inflamatórias crônicas das células auxiliares T regulam esse 

processo. A deposição de tecido fibroadiposo e fibrose cutânea no linfedema é 

progressivo, e os linfáticos iniciais tornam-se envoltos por pacotes de colágeno espesso 

neste processo como mostrado na Figura 3 (Kataru et al., 2019).  

O aumento da rigidez nos membros com linfedema implica na existência de 

alterações nas microestruturas internas, o linfedema crônico induz complicações como 

inflamação, hipertrofia do tecido adiposo, fibrose e infecções recorrentes. Pacientes com 

a linfedema apresentam fibrose da pele e tecidos subcutâneos associados ao aumento da 

deposição de colágeno, logo, a fibrose é uma característica do linfedema (Warren et al., 

2007).  

Os vasos coletores linfáticos no membro afetado tornam-se progressivamente 

fibrosos e substituídos por tecido cicatricial que oblitera a área do lúmen do vaso (Suami 

et al., 2007). Essas características sugerem que o linfedema pode representar falência de 

órgãos fibróticos do sistema linfático, com um importante papel de macrófagos (Warren 

et al., 2007). 
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É característica histológica do linfedema a infiltração de células inflamatórias e 

estudos com modelos animais e amostras de biópsia clínica sugeriram que essa resposta 

desempenha um papel fundamental na patologia da doença (Ly et al., 2017). 

 

 
Figura 3. O linfedema resulta na deposição de colágeno e fibrose dos capilares linfáticos (figura na parte 
superior) e coletor (painel na parte inferior) em um modelo experimental com rato no linfedema da cauda. 
Observar o acúmulo de fibras colágenas tipo I envolvendo os linfáticos capilares na pele (canto superior 
esquerdo). Observar também a proliferação de células musculares lisas positivas para a-sma e a obliteração 
do lúmen da coleta de linfáticos em tecidos linfedematosos (canto inferior esquerdo). 
Fonte: Modificado de Kataru et al., 2019. 
 
 
 
1.4 DIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO DO LINFEDEMA 
 

O diagnóstico preciso do linfedema decorrente do câncer de mama (LCM) 

depende de uma combinação de avaliações que incluem avaliação de risco, condição 

física e exame objetivo das pacientes. Os sintomas clínicos subjetivos comuns são: dor, 

inchaço, dormência, peso do membro superior, rigidez e movimento articular diminuído, 

mas nem todos as pacientes apresentam todos esses sintomas (Rockson 2018). Aquelas 

consideradas de alto risco devem monitorar sua condição física através de um exame 

objetivo. 
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A vigilância do LCM pode ser usada para identificar e diagnosticar doenças 

subclínicas ou em estágio inicial, oferecendo a oportunidade de intervenção e tratamento 

precoce (Lacomba et al., 2010). A vigilância prospectiva do intervalo otimiza bastante os 

custos, reduz a incidência observada e pode reverter e impedir a progressão da LCM 

(Stout et al., 2004).  

Clinicamente, o LCM é diagnosticado em termos do grau de distorção das 

medidas dos membros. O método padrão para obter medidas de membros irregulares para 

obtenção da diferença de volume entre os membros incluem o deslocamento de água ou 

cálculo do volume indireto por meio da perimetria (Rockson et al., 2018). No entanto, os 

resultados variam amplamente porque dependem da estimativa subjetiva dos operadores 

na perimetria, e a avaliação do volume por si só é insuficiente (McLaughlin et al., 2017).  

Observa-se um número crescente de técnicas e instrumentos usados para o exame 

objetivo do linfedema, incluindo bioimpedância elétrica (BIE), absorciometria por raios-

X de dupla energia (DEXA), ressonância magnética (RM), tomografia computadorizada 

(TC), linfocintilografia (LCG), agentes de contraste fluorescente (ACF) e 

ultrassonografia diagnóstica (US). 

A bioimpedância elétrica (BIE) mensura o volume de fluido extracelular por meio 

da detecção de uma reação física a uma corrente elétrica impressa ao corpo (Cornish et 

al., 2000).  

Em comparação aos métodos convencionais, a medição da BIE é mais objetiva e 

específica (80‐99%), com uma ampla faixa de sensibilidade, 30-100% (Cornish et al., 

2001), mas maior taxa de falsos negativos, 36% (Qin et al., 2018). Notavelmente, a BIE 

permite a identificação precoce do linfedema, quando está no estágio subclínico, e 

acompanha o progresso da doença persistentemente, tornando realidade a intervenção 
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oportuna do linfedema. A intervenção oportuna reduz drasticamente a taxa de incidência 

de linfedema de 36,4 para 4,4% (Soran et al., 2014). 

A Absorciometria por raios-X de dupla energia (DEXA) é um método de 

avaliação da composição corporal de forma segmentar de regiões específicas e do corpo 

total. Tal fato permite uma análise mais abrangente da composição corporal (Fosbol e 

Zerah 2014). A DEXA é eficaz e credível na quantificação de tecidos moles das 

extremidades superior e inferior e na composição dos membros superiores, incluindo o 

tecido adiposo, massa magra e tecido ósseo. Comparado com as medidas do BIE e da 

circunferência do membro, o DEXA possui precisão semelhante na detecção das 

diferenças percentuais entre os membros superiores afetado e não afetado pelo LCM 

(Newman et al., 2013).  

O exame de Linfocintilografia (LCG) baseia-se no transporte de substância 

radiomarcada pelo sistema linfático, para que uma medição semiquantitativa do tempo de 

aparecimento do traçado possa ser realizada, bem como no padrão de distribuição das 

imagens. Patel et al. (2015) denominaram a interpretação visual ou qualitativa do LCG 

como definindo a presença e o calibre dos vasos linfáticos, linfonodos, redes colaterais e 

atraso na captação de radionuclídeos (Patel et al., 2015). A LCG tem recomendação Grau 

1 e nível de evidência B como teste inicial para a avaliação de pacientes com LCM, e 

várias sociedades recomendaram o LCG como padrão-ouro e teste confirmatório para 

linfedema (O’Donnel et al., 2018). 

A tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RM) têm sido 

empregadas para o diagnóstico do LCM com base em achados característicos diretos e 

indiretos na imagem. A linfangiografia por RM com contraste é realizada por injeção 

subcutânea de meio de contraste à base de gadolínio em espaços interdigitais. Foi provado 

ser uma técnica segura, com alta resolução espacial e capaz de fornecer uma boa 
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visualização da drenagem linfática. A TC é a utilização de radiação (raios x) para a 

obtenção de imagens. Oferece uma definição anatômica da localização do linfedema e 

pode identificar o espessamento da pele (Mazzei et al., 2017, Cellina et al., 2019). 

Quando comparada à LCG, a RM apresenta maior especificidade na detecção de 

drenagem linfática tardia (85,7 vs. 66,7%) e maior sensibilidade para delinear a 

arquitetura dos vasos linfáticos (100 vs. 83,3%). No entanto, a RM é de alto custo e assim 

como a TC e não pode ser realizada e diagnosticada em tempo real (Partsch 2003).  

O agente de contraste fluorescente (ACF) é realizada pela injeção de indocaina 

verde nos espaços interdigitais, a geração de imagem ocorre após quatro horas, onde 

imagens de fluorescência dos vasos linfáticos podem ser obtidas por um dispositivo de 

câmera infravermelho; as imagens de fluorescência são digitalizadas para exibição em 

tempo real (Narushina et al., 2016). Os principais limites do ACF são o longo tempo após 

a injeção necessário para marcar os vasos linfáticos e a dificuldade de identificar 

claramente o curso dos vasos linfáticos no linfedema em estágio avançado (Lee et al., 

2018).  

O caráter definitivo do linfedema se deve, entre outros motivos, a um 

entendimento incompleto das alterações fisiopatológicas. A disfunção pode ser 

diagnosticada com pouca frequência pelos profissionais em geral. Este problema pode 

estar relacionado à falta de familiaridade dos profissionais com a doença e à falta de testes 

de diagnóstico não invasivos e prontamente disponíveis para profissionais treinados 

(Denlinger et al., 2018).  
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1.4.1 Avaliação clínica 
 

 As manifestações clínicas do linfedema variam e podem incluir edema, dor, 

desconforto, diminuição da amplitude de movimento devido à fibrose e rigidez da pele e 

tecido subcutâneo, bem como risco aumentado de infecção. De acordo com as Diretrizes 

de Prática Clínica em Oncologia, Versão 2.2018, o linfedema pode ser classificado em 

quatro estágios, conforme apresentado na Tabela 1. No estágio inicial do linfedema, 

pequenas alterações ocorrem na arquitetura da superfície dos membros superiores ou 

mãos das pacientes, acompanhada de sensação de peso dos membros e/ou desconforto, o 

primeiro local comum de edema é o antebraço, que geralmente é mais complacente e o 

edema desaparece por compressão externa. O edema inicial também pode ocorrer na 

axila, região escapular ou mama. No estágio moderado a avançado, o edema do membro 

não é mais aliviado pela elevação ou pela compressão externa; a área afetada pode se 

tornar maior e mostrar uma aparência de pele de laranja. Os sintomas clínicos variam de 

acordo com a gravidade e o curso do linfedema (Denlinger et al., 2018). 

 
Tabela - 1. Estágios do linfedema. 

Estágio Região Afetada Membros 
0, latente/subclínico Disfunção linfático sem edema Pode existir sensação de 

peso e/ou fadiga 

1, reverte espontaneamente 
Acúmulo de líquidos e proteínas 
causando edema; edema cutâneo 
pode ser evidente; aumento da 

circunferência, peso e/ou rigidez 

Edema diminui com 
elevação 

2, irreversível 

Consistência esponjosa do tecido; 
depressão tecidual pouco reversível, 

fibrose tecidual e aumento da 
deposição de gordura levando ao 

aumento da circunferência e rigidez 

Edema não diminui com 
elevação 

3, elefantíase 
Pele severamente seca, escamosa e 

espessada; aumento de edema e 
circunferência. 

Edema sem depressão 
tecidual, vazamento de 

fluidos e bolhas são 
comuns. 

*Traduzido e adaptado de Denlinger et al., 2018 
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1.4.2 Ultrassonografia Diagnóstica 
 

A ultrassonografia diagnóstica (USD) é uma ferramenta potencial para ver, avaliar 

e quantificar a composição do tecido do membro superior e também a circulação 

sanguínea no linfedema (Bok et al., 2016, Vaz et al., 2017). Os primeiros estudos em 

linfedema decorrente do tratamento do câncer de mama (LCM) estavam centrados em 

estimar a espessura da derme e de tecidos subcutâneos (Doldi et al., 1992; Dimakakos et 

al., 1997). Entretanto, estudo piloto de 2005 foi realizado com o objetivo de obter 

variáveis para mensuração da textura do LCM, e assim variáveis mensuradas das imagens 

foram estimadas (Ashikaga et al., 2005).  

Devido à preocupação em se criar medidas mais objetivas para diagnosticar e 

monitorar a progressão e regressão do linfedema com precisão, novas métodos foram 

realizadas com o objetivo de quantificar a textura do tecido, sendo que o US vem se 

mostrando uma ferramenta promissora sendo superior a avaliação clínica somente 

(Johnson et al., 2016).  

O ultrassom foi utilizado para caracterizar a derme e os tecidos subcutâneos de 35 

pacientes com linfedema secundário, tanto a espessura da pele e do tecido subcutâneo 

quanto a ecogenicidade do tecido subcutâneo correlacionaram-se bem com o 

estadiamento clínico do linfedema. Alterações celulares, que incluem hipertrofia do 

tecido conjuntivo com um aumento no número de células adiposas e sua hipertrofia, bem 

como o acúmulo de líquido intersticial, foram demonstradas (Suehiro et al., 2014).  

A imagem de USD típica dos tecidos afetados pelo linfedema é descrita como um 

eco epidérmico de entrada, que é altamente reflexivo e se origina das camadas externas 

da epiderme. Esse padrão está relacionado a alterações na impedância do meio de 

acoplamento no estrato córneo (Dimakakos et al., 1997). A próxima camada, a derme, 
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retrata uma série de ecos com várias intensidades, devido à reflexão do ultrassom da 

interface entre as fibras de colágeno. Finalmente, a camada subcutânea contém linhas 

ecogênicas horizontais ou obliquamente orientadas, causadas por feixes de tecido 

conjuntivo que representam glóbulos de gordura e septos do tecido conjuntivo (Doldi et 

al., 1992). 

A ecogenicidade subcutânea pode ser classificada em: 1) nenhuma; 2) difusa com 

linhas ecogênicas horizontais; e 3) difusa com linhas ecogênicas aumentadas e borradas. 

A espessura da pele e tecido subcutâneo, bem como a ecogenicidade e o grau de 

ecogenicidade do tecido subcutâneo (Ashikaga et al., 2005). 

A imagem de US Doppler colorida é utilizada para visualização de vasos 

sanguíneo, incluindo vasos com diâmetro de apenas 1-2 mm, permitindo assim a detecção 

da anatomia e função vasos danificadas, solucionando alguns problemas relacionados a 

sensibilidade ainda baixa do US na imagem tecidual (Rockson et al., 2018). A obstrução 

venosa ocorre concomitantemente ao linfedema crônico, com uma taxa de incidência de 

4,6% (Szuba et al., 2002).  

Embora as recomendações das diretrizes de diagnóstico do linfedema possam 

estar tipicamente atrasadas em relação a novos desenvolvimentos no campo diagnóstico, 

as mudanças nas diretrizes dependem de evidências robustas, necessárias para o US. 

Certamente, a disponibilidade imediata e a natureza não invasiva do US podem fazer 

dessa modalidade a primeira escolha para estabelecer o diagnóstico de linfedema. A 

interpretação das imagens US por um profissional experiente com as características do 

linfedema é essencial.  

A interpretação de imagens US deve ser acompanhada pelos achados clínicos 

típicos do linfedema. Infelizmente, ainda existem poucos estudos clássicos bem feitos 
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deste novo teste de diagnóstico que comparam o US com um padrão-ouro (Forte et al., 

2019). 

 

1.4.3 Elastografia por ultrassom 
 

Muito utilizada e difundida como uma ferramenta de diagnóstico diferencial nos 

casos de câncer de mama (Stoian et al., 2016), o modo elastografia no ultrassom (US) 

também se mostra eficaz para medidas quantitativas e objetivas do edema da mama pós 

radioterapia (Adriaenssens et al., 2012). A elastografia, visa mapear a rigidez dos tecidos 

das imagens, fornecendo informações adicionais e clinicamente relevantes com o objetivo 

de reproduzir a palpação manual através da tensão do tecido sobre um estresse. O 

mapeamento da rigidez pode ser estimado a partir da análise da deformação no tecido sob 

estresse (métodos quasi-static) ou da imagem de ondas de cisalhamento e ondas 

mecânicas, cuja propagação é governada pela rigidez do tecido (Gennisson et al., 2013). 

A relação simples e intuitiva entre palpação e elastografia pode apresentar muitas 

aplicações. Onde quer que a palpação demonstre ter um valor clínico, a elastografia pode 

ser vista como uma ferramenta relevante para o diagnóstico (Gennisson et al., 2013). No 

linfedema de membros inferiores, foi possível observar uma maior rigidez do tecido 

subcutâneo por meio da elastografia (Suehiro et al., 2014).  

O princípio para formação de imagem por elastografia baseia-se no fato de que 

quando um meio elástico é deformado por uma tensão constante e uniaxial, todos os 

pontos no meio sofrem uma deformação longitudinal cuja componente principal está́ ao 

longo do eixo de deformação. Como diferentes tipos de tecidos possuem módulo elástico, 

ou módulo de Young, distintos, a deformação de cada tecido será relativamente maior ou 

menor comparando-se entre estes tecidos. Tecidos mais rígidos deformam-se menos, 

enquanto tecidos menos rígidos deformam-se mais. Desta forma, o mapa elastográficos é 
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obtido a partir da comparação entres mapas de radiofrequência (RF) adquiridos por 

ultrassom antes e após a compressão; e possibilita mapear e identificar estruturas de 

acordo com sua dureza (Gennisson et al., 2013).  

A Figura 4 ilustra o procedimento de compressão e descompressão para gerar um 

perfil de deformação. Como o módulo elástico, ou módulo de Young (K) é definido como 

sendo a razão entre a tensão exercida (𝜎) e a deformação (𝜀) sofrida pelo tecido, ao 

considerarmos que a distribuição de tensões é constante e que os tecidos são materiais 

isotrópicos, é possível obter o mapa elastográficos (em termos do Módulo de Young) a 

partir da distribuição axial de deformação no tecido.  

 

     (1) 

 

Figura 4. Ilustração de um ensaio elatográfico por ultrassom, onde um phantom que possui uma camada 
k’, cujo módulo de Young é muito maior que o background k, é comprimido e descomprimido aplicando-
se uma força com o cabeçote do transdutor ultrassônico. Ao lado tem- se o perfil de deformação resultante 
do respectivo modelo sob tal ensaio. Fonte: Arquivo Pessoal 
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1.5 DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS PARA 

DESENVOLVIMENTO DO PAD  
 

Foram elaborados dois pad para avaliação do tecido acometido por linfedema 

decorrente de tratamento do câncer de mama, no Grupo de Inovação em Instrumentação 

médica e Ultrassom (GIIMUS) do Departamento de Física na Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (FFCLRP-USP).  

O primeiro pad de referência, foi desenvolvido utilizando um material produzido a 

partir de um copolímero em bloco de estireno - etileno/butileno - estireno (SEBS) - Shore 

64, com 10% em massa. O segundo pad, considerado um simulador clínico, simulando o 

tecido com linfedema, constou de duas camadas (M e L), sendo a camada M com 9% de 

SEBS (Shore 72), simulando a região fibrótica, e a camada L com 9% de SEBS (Shore 

72) mais 5% de polietileno, para aumentar a rigidez do material. Também foram inseridas 

0,1% de micropartículas de policloreto de vinila (PVC) no preparo de cada material, para 

mimetizar o espalhamento das ondas ultrassônicas em tecidos biológicos e deixar a 

imagem de ultrassom (modo B), com aparência equivalente.  

A Figura 5A apresenta os materiais desenvolvidos, ilustra o pad desenvolvido para 

mimetizar o linfedema, sendo que o pad de referência se encontra acoplado ao simulador 

clínico. A Figura 5B apresenta um esquema da disposição dos diferentes materiais 

utilizados.  
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Figura 5. (a) Imagem do pad acoplado ao simulador clínico. (b) Ilustração do ordenamento dos materiais 
utilizados, onde (P) é o pad de referência, feito a base de SEBS (Shore 64), (M) a camada do simulador 
clínico preparada com SEBS (Shore 72) e (L) a camada mais rígida do simulador feita com SEBS (Shore 
72) e polietileno. 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
A caracterização do Módulo de Young em quilopascal (kPa), que define a rigidez 

dos materiais do pad, foi efetuada a partir de um ensaio mecânico em três amostras 

cilíndricas (com 2,5 cm de diâmetro e 2 cm de altura) de cada material, utilizando um 

texturômetro modelo TA.XT Plus Texture Analyzer (Stable Micro Systems, Surrey, UK). 

O teste mecânico consistiu em comprimir cada amostra ao longo do seu eixo axial 

em 15% de sua altura com uma ponta de prova específica para sua geometria (Cabrelli et 

al., 2017). O texturômetro forneceu por meio do software Exponet (Stable Micro Systems, 

Surrey, UK), gráficos de deformação em função da tensão mecânica aplicada; e o módulo 

de Young foi estimado calculando-se o coeficiente angular do gráfico obtido por meio 

deste mesmo software (Figura 6).  

 
 



 52 

 
Figura 6. Aparato instrumental para medida do módulo de Young (em kPa). 
Fonte: Arquivo Pessoal  

 

 
1.5.1 Processamento dos dados adquiridos por ultrassom para obtenção de mapas 

de deformação e análise dos resultados 
 

Para geração de mapas de deslocamento no pad foi empregada a técnica de block 

matching, cujo algorítmo é utilizado para determinar os deslocamentos das estruturas 

internas dos tecidos quando deformados (Huang et al., 2019).  

Para detectar a deformação relativa de um tecido afetado por linfedema em relação 

à deformação do pad de referência desenvolvido e caracterizado a técnica de block 

matching , foi aplicada em mapas de sinais de ultrassom (US), coletados em modo de 

radiofrequência (RF), gerados por um aparelho de ultrassom da marca Ultrasonix (Sonix 

RP, Richmond, BC, Canadá).  

O algoritmo de block matching implica que ao menos dois mapas de RF sejam 

obtidos, um antes da aplicação de uma tensão, e o outro após a aplicação desta tensão 

(Huang et al., 2019).  
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A Figura 7 ilustra o esquema de um mapa de RF, ou seja, um padrão de pontos 

(mostrados com a letra x dentro da região de interesse). Estes pontos correspondem aos 

ecos gerados pela reflexão dos sinais de ultrassom pelas estruturas refletoras do meio.  

 

 
Figura 7. Em (a) representação de uma parte do mapa de RF adquirido em um estado de pré- compressão, 
no tempo t. Os pontos são representados pelas letras x, e os limites do kernel, representados pelas linhas 
sólidas. Em (b), o kernel é mostrado em mais detalhes, onde é possível observar o ponto de referência 
r(0,0,t) bem como outro ponto de exemplo, r(1,2,t). Fonte: Modificado de Hall e Zhu 2003.  
 

Na técnica empregada, um kernel, dado por: 

(t)= K(r(i, j,t))            (2) 

Em um tempo t é definido como um grupo de pontos, localizados em uma janela 

que inclui um ponto de referência r(0,0,t) (Figura 7(a)). Considerando que a região de 

interesse da Figura 7(a) foi submetida a uma tensão, que acarretou em sua deformação, 

cada ponto r1(i,j,t) irá deslocar-se para uma nova posição r2(i,j,t), dada por:  

r (i, j,t +1)= r (i, j,t)+ D (i, j,t), (3) 21r      (3) 

Em que Dr(i,j,t) representa o deslocamento da estrutura r1(i,j,t) nas direções i e j (Figura 

3(b)). O deslocamento Dr(i,j,t) de cada ponto 𝑟𝑛(i,j,t) é determinado através da correlação 

cruzada (f*g) entres os dois mapas, dada por:  

    (4) 

A letra f representa o sinal do eco gerado pré-compressão e g, pós-compressão, e 

em seguida se obtém a função f*g, que representa a área de intersecção entre ambos os 
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sinais em função da translação de um dos sinais; e o deslocamento Dr(i,j,t) é obtido 

pegando o valor máximo desta função, como mostra a Figura 8.  

 

 

Figura 8. Ilustração dos sinais de eco obtidos antes, f, e após, g, a compressão do tecido, e a respectiva 
correlação cruzada entre os sinais f*g. 
Fonte: Arquivo Pessoal 
 

1.5.2 Aplicação do protocolo de medida desenvolvido em pacientes afetados por 

linfedema 

 
Após o desenvolvimento e caracterização do pad de referência, o protocolo 

adotado para geração dos mapas elastográficos consistiu em 2 etapas: 1) estabelecer o 

ponto de medida na região central do membro superior afetado pelo linfedema e o 

contralateral; 2) acoplar o pad de referência ao membro no ponto de interesse e adquirir 

a imagem em modo B, os mapas de RF e os mapas elastográficos de ambos os membros 

superiores (afetado pelo linfedema e não afetado pelo linfedema), utilizando um 

equipamento de ultrassom da marca Ultrasonix (Sonix RP, Richmond, BC, Canada), 

Figura 9. 
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Figura 9. Imagem ilustrativa da colocação do pad e avaliação para obtenção das imagens de ultrassom. 
Fonte: Arquivo Pessoal 
 

 

1.5.3 Caracterização mecânica dos materiais utilizados no desenvolvimento do pad 
 

A Tabela 2 mostra os valores obtidos da caracterização mecânica de diferentes 

materiais utilizados no desenvolvimento do pad com diferentes camadas, sendo a 

camadas denominada L, mimetizando pele e músculos, e camada M, mimetizando tecido 

subcutâneo afetado por fibrose. 

 

Tabela -  2. Caracterização mecânica dos materiais utilizados no desenvolvimento do 
phantom de referência, pad, e do simulador clínico do linfedema 

 Materiais Módulo de Young 
(kPa) 

Pad de referência SEBS (Shore 64)  38,7 ± 0,7  
Simulador 

Clínico 
Camada M  SEBS (Shore 72)  72,2 ± 1,5  
Camada L  SEBS (Shore 72) e polietileno  141 ± 3  
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1.5.4 Mapas de deformação do simulador clínico acoplado ao pad de referência  
 

Para verificar e eficiência do protocolo desenvolvido, efetuou-se um ensaio de 

compressão e descompressão free-hand no pad de referência acoplado ao pad  simulador 

clínico do linfedema, uma vez que o módulo de Young do objeto que simula um tecido 

afetado por linfedema é conhecido, pode-se verificar se o perfil de deformação obtido por 

meio do processamento dos dados é condizente com o esperado. A Figura 10 apresenta o 

mapa de deformação (Strain Map), imagem em modo B, e uma ilustração da disposição 

dos materiais utilizados no ensaio.  

 

 

Figura 10. (a) ilustração do ordenamento dos materiais utilizados no ensaio elastográfico, onde (P) é o pad 
de referência, feito a base de SEBS (Shore 64), (M) a camada do simulador clínico preparada com SEBS 
(Shore 72) e (L) a camada L do simulador feita com SEBS (Shore 72) e polietileno; (b) é a imagem em 
Modo B do conjunto; e (c) é o mapa de deformação do mesmo.  
Fonte: Arquivo Pessoal  
 

As regiões de interesse (ROIs - region of interest) desenhadas na Figura 10(c), 

indicam as regiões selecionadas para o cálculo do valor de deformação mediana de cada 

material que é chamado de Strain Ratio, calculado fazendo a razão entre os valores 

alcançados para a deformação mediana de cada ROI, o qual resultou em 0,31. Por outro 

lado, calculou-se a razão entre os Módulos de Young caracterizados para comparação; 
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pois como demostrado na equação (2), a deformação é proporcional ao módulo de Young 

se considerarmos que a distribuição de tensões é constante.  

Tanto o Módulo de Young quanto o Strain Ratio são parâmetros que podem ser 

utilizados para interpretação da elastografia (Bojanic et al., 2017). O valor obtido para a 

razão dos Módulos de Young dos respectivos materiais foi de 0,27, o valor calculado para 

Strain Ratio foi de 0,31. Portanto, os valores para a medida são próximos, sendo assim, o 

protocolo desenvolvido apresenta resultados condizentes com o esperado, e pode ser 

adotado como um método para quantificar o grau de rigidez de tecidos afetados por 

linfedema.  

 

1.5.5 Mapa elastográficos do tecido afetado por linfedema  
 

A partir das imagens da Figura 11, observa-se que é possível distinguir o tecido 

comprometido pelo linfedema do não afetado por meio dos mapas elastográficos gerados 

com o auxílio do pad de referência em uma paciente. Na Figura 11(a) observa-se que o 

tecido subcutâneo comprometido pela disfunção apresenta uma maior rigidez que o pad 

de referência. Enquanto na Figura 11(b) o tecido subcutâneo não afetado apresenta a 

mesma coloração que o pad no mapa elastográfico, e, portanto, apresenta rigidez 

semelhante.  
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Figura 11. Mapas de elastográficos adquirido pelo aparelho Ultrasonix, (a) do membro superior afetado 
por linfedema, e (b) do membro superior não afetado pelo linfedema, ambos adquiridos no ponto medial 
do antebraço. Fonte: Arquivo Pessoal  
 
  



 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Objetivos 



 60 

 

2.0 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar as características biomecânicas de elasticidade e viscosidade do tecido 

afetado pelo linfedema decorrente do tratamento do câncer de mama.  

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Avaliar a ocorrência longitudinal do linfedema em mulheres submetidas ao 

tratamento do câncer de mama; 

• Avaliar os fatores de risco do linfedema em mulheres submetidas ao tratamento 

do câncer de mama; 

• Identificar as regiões mais afetadas pelo aumento de volume do membro superior 

afetado pelo linfedema; 

• Elaborar e caracterizar um material mimetizador de tecidos (phantom), como 

padrão nas medidas de ultrassom; 

• Avaliar e mensurar a espessura do tecido afetado pelo linfedema;  

• Avaliar a entropia do tecido afetado pelo linfedema; 

• Avaliar a ecogenicidade do tecido afetado pelo linfedema;  

• Avaliar a rigidez do tecido subcutâneo e sua topografia no membro superior 

afetado e não afetado pelo linfedema; 

•  Avaliar e relacionar a rigidez do tecido subcutâneo entre os membros superiores 

afetado e não afetado por linfedema. 
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RESUMO 

 
Intodução: O linfedema é uma condição relativamente comum que envolve o membro 

superior homolateral a intervenções terapêuticas relacionadas ao tratamento do câncer de 

mama, afeta o membro de forma irregular e o período de surgimento ainda é controverso. 

O objetivo do estudo foi identificar as regiões do membro superior mais afetadas pelo 

linfedema, bem como o período de desenvolvimento longitudinal da morbidade em 

mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama. Metodologia: Estudo de coorte 

retrospectivo de dados provenientes de mulheres submetidas ao tratamento para o câncer 

de mama. Foram considerados dados referentes à avaliação clínica, medidas de volume 

dos membros superiores, efetuadas mensalmente após a cirurgia, em um período de onze 

anos. Resultados: Foram avaliados dados de 792 mulheres submetidas ao tratamento 

para o câncer de mama, sendo 296 mulheres com linfedema (39%), 181 (24%) com 

linfedema instalado antes do período avaliado, e 115 (15%) desenvolveram o linfedema 

no decorrer deste período. O tempo médio de surgimento do linfedema foi de 23,35 meses 

(IC 95%, 16,47 – 26,69). As regiões de maior volume do membro superior afetado foram 

as mais proximais ao cotovelo. Na identificação precoce, a diferença de volume entre os 

membros superiores afetado e não afetado pelo linfedema foi menor. Conclusão: O 

período de surgimento do linfedema após o tratamento do câncer de mama é irregular, e 

as regiões mais afetadas pelo linfedema são as próximas a região cubital.  

 

Palavras-chave: Câncer de mama; Linfedema; Análise volumétrica. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Lymphedema is a relatively common condition that involves the 

homolateral upper limb in therapeutic interventions related to the treatment of breast 

cancer, it affects the limb irregularly, and its onset is still controversial. The objective of 

the study was to identify the regions of the upper limb most affected by lymphedema, as 

well as the period of longitudinal morbidity development in women undergoing breast 

cancer treatment. Methodology: A retrospective cohort study on data from women 

submitted to breast cancer treatment. Data regarding the clinical evaluation, volume 

measurements of upper limbs, performed monthly after surgery, over eleven years, were 

considered. Results: Data from enrolled in the study, 296 women with lymphedema 

(39%), 181 (24%) with lymphedema installed prior to the period evaluated, and 115 

(15%) developed lymphedema during the investigation. The mean time of lymphedema 

onset was 23.35 months (95% CI, 16.47 - 26.69). The regions with the highest volume of 

the affected upper limb were the most proximal to the elbow. In early identification, the 

difference in volume between affected and unaffected upper limbs was smaller. 

Conclusion: The period of manifestation of lymphedema after the treatment of breast 

cancer is irregular, and the most affected regions are those near the cubital region.  

 

Keywords: Breast cancer; Lymphedema, Volumetric analysis. 
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INTRODUÇÃO 
 

No mundo são estimados mais de 2.1 milhões de novos casos de câncer de mama 

por ano (Bray et al., 2018). O desenvolvimento de novos tratamentos do câncer de mama 

produziu aumento das taxas de sobrevivência, no entanto, morbidades decorrentes do 

tratamento cirúrgico e adjuvante ainda preocupam. O linfedema de membro superior é 

uma complicação frequentemente relacionada, caracterizado por uma condição crônica 

(Nascimben et al., 2011; Plesca et al., 2016; Rezende et al., 2017) que envolve o sistema 

linfático e sanguíneo (Nascimben et al., 2011; Rezende et al., 201) e possui um tempo 

para o surgimento ainda desconhecido, podendo variar de meses a anos (Menezes et al., 

2016). Promove consequências físicas, emocionais, funcionais e sociais, e consequente 

impacto negativo na qualidade de vida dessas mulheres (Jager et al., 2006; Shih et al., 

2017).  

A etiologia e os fatores de risco do linfedema parecem ser multifatoriais e não são 

totalmente compreendidos. Os procedimentos invasivos realizados no membro 

homolateral ao câncer de mama, a linfadenectomia e/ou radioterapia axilar, obesidade, e 

predisposição individual prévia a cirurgia são os principais fatores de risco evidenciados 

na literatura (Yildirim  et al., 2000; Meric  et al., 2002; Nascimben et al., 2011; De 

Brucker et al., 2016; ). O volume, considerado “padrão ouro” para mensuração de edemas 

irregulares, é a principal medida de rotina para o diagnóstico e avaliação da evolução de 

tratamentos do linfedema (Petrek et al., 2000). Pode ser avaliado de forma direta pela 

pletismografia por deslocamento de água, ou de forma indireta por cálculo que considera 

sete pontos de medida do membro superior, delimitados por circunferências (cone 

truncado). A perimetria é procedimento importante, tanto para auxiliar no cálculo do 

volume, quanto para identificar o local mais afetado (Sander et al., 2002).  
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O objetivo deste estudo foi: 1) avaliar os fatores de risco, a incidência longitudinal 

e o tempo de surgimento do linfedema em mulheres submetidas ao tratamento do câncer 

de mama; 2) identificar as regiões mais afetadas pelo aumento de volume do membro 

superior por meio de perimetria e volumetria.  

 

METODOLOGIA 
 
Amostra e procedimentos 

 
Trata-se de um estudo do tipo coorte de mulheres submetidas ao tratamento para 

o câncer de mama em um único centro (Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na 

Reabilitação de Mulheres Mastectomizadas - EERP) entre Janeiro/2008 a 

Dezembro/2018. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres 

Humanos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, processo CAAE 

65981216.4.0000.5440. 

Mulheres submetidas ao tratamento para o câncer de mama foram elegíveis para 

este estudo. Foram excluídas pacientes com qualquer condição funcional dos membros 

superiores antes do tratamento cirúrgico para o câncer de mama. Foram considerados 

dados de 792 mulheres de acordo com os critérios de elegibilidade, computados de 

avaliações mensais, relacionados à ocorrência de linfedema.  

Foi coletado na revisão dos prontuários diferença maior de 2,0 cm em mais de 

dois pontos, sendo relatada no membro superior homolateral à cirurgia em qualquer 

momento quando comparado com o membro contralateral. Os dados de pacientes sem 

diagnóstico de linfedema durante o período de acompanhamento, ou decorrente da última 

avaliação concluída antes de onze anos após a revisão do procedimento cirúrgico foram 

considerados.  
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Avaliação do volume do membro superior 

 
A análise da perimetria considerou sete pontos partindo da linha do cotovelo, 

localizados a uma distância de 7 e 14 centímetros no braço e o último ponto localizado 

na prega axilar. No antebraço, os pontos foram igualmente localizados a uma distância 

de 7 e 14 centímetros partindo da linha do cotovelo, e o último ponto localizado na linha 

flexora do punho (Andersen et al., 2000).   

O desfecho da medida do linfedema foi obtido por meio de medida indireta de 

volume, determinada pela circunferência do membro superior. O volume do membro foi 

calculado a partir das medidas da circunferência, tratando cada segmento do membro 

como um par de circunferências, formado pelos pontos de medidas das circunferências 

dos sete pontos do braço e antebraço, chamados de cones truncados (Sander et al., 2002). 

O método de medida do volume indireto possui bons níveis de confiabilidade intra 

e inter-examinadores, com valores de coeficiente de correlação intraclasse (ICC) de 0.99, 

e apresenta facilidade operacional (Taylor et al., 2006). O excesso de volume estimado 

final corresponde à soma das diferenças entre cada ponto. O linfedema foi considerado 

quando se obteve uma diferença > 2 cm na perimetria de dois ou mais pontos pré-

determinados no membro afetado quando comparado ao membro contralateral (Sander et 

al., 2002).  

Para análise, os cones truncados foram numerados de 1-6, sendo o número 1 mais 

próximo da axila e 6 do punho, as numerações intermediárias correspondem aos cones 

próximos ao cotovelo, ilustrados na Figura 1.  

Os dados relativos à ocorrência de linfedema prévia as atividades no setor de 

atendimento considerado foram envolvidos na análise do tempo de ocorrência, topografia 

e características do linfedema, mas não foram considerados para o determinar o tempo de 

surgimento do linfedema. 
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Fig 1. Pontos referente a perimetria (C.1...C.7) e regiões dos cones truncados (V.1...V.6) no membro 
superior. Fonte: Arquivo Pessoal  
 

 
Análise Estatística 

 
Foi efetuada análise descritiva para a mensuração topográfica, sendo que 

inicialmente foram verificadas as pressuposições de normalidade para dos dados por meio 

do teste de Kolmogorov. Diante de uma distribuição normal e relacionada, foi aplicado o 

teste T relacionado. Em todas as análises foi considerado o nível de significância alfa = 

5%. As análises foram processadas em um único pacote estatístico (SPSS versão 14.0, 

Inc., USA). 
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RESULTADOS 

 
Os dados demográficos e clínicos referentes a 792 mulheres submetidas ao 

tratamento para o câncer de mama (nT) no momento do diagnóstico e das 296 mulheres 

que desenvolveram linfedema (nL) após o tratamento são apresentados na Tabela 1. Foi 

observada maior ocorrência em mulheres com 50 anos ou mais de idade (nT 58%, nL 

58%), que não completaram o ensino fundamental (nT 44%, nL 45%), tinham o trabalho 

fora de casa como principal atividade (nT 58%, nL 54%) e eram obesas (nT 36%, nL 

43%) ou com sobrepeso (nT 35%,nL 30%). 

 
Tabela 1. Características demográficas e clínicas de 792 mulheres submetidas ao 
tratamento do câncer de mama no momento do diagnóstico (nT) e das 296 mulheres que 
desenvolveram o linfedema (nL). 
Variáveis nT %validaTa nL %validLa 
Educação     
Analfabeto 34 5,27 9 3,52 
Primário incompleto 286 44,34 116 45,49 
Primário completo 79 12,24 25 9,80 
Ensino médio incompleto 31 4,80 9 3,52 
Ensino médio completo 146 22,63 47 18,43 
Terceiro grau incompleto 26 4,03 16 6,27 
Terceiro grau completo 85 13,17 34 13,33 
Ocupação     
Dona de casa 251 38,91 102 40,00 
Trabalho fora 375 58,13 138 54,11 
Doenças crônicas     
Diabetes 96 14,88 43 16,86 
Doenças cardíacas 59 9,14 23 9,01 
Neurológicas 17 2,63 3 1,17 
Hipertensão 262 40,62 120 47,05 
Renal 29 4,49 13 5,09 
Respiratory 35 5,42 17 6,66 
Outras 125 19,37 47 18,43 
Índice de Massa 
Corpórea (IMC)     

Obesidade (> 30) 235 36,43 111 43,52% 
Sobrepeso (25 – 29,99) 229 35,50 79 30,98% 
Apropriado (18,5 – 
24,99) 145 22,48 42 16,47% 

Abaixo peso (< 18,49) 5 0,77 - - 
a Diferenças nos tamanhos das amostras correspondem à ausência de informação. 
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Quanto as características do tratamento oncológicas encontradas na Tabela 2, a 

mastectomia foi a abordagem mais frequente (nT 46%, nL 51%), com linfadenectomia 

axilar completa (nT 45%, nL 46%). A maioria dos pacientes foram submetidas a 

tratamento adjuvante com quimioterapia (nT 45%, nL 47%), radioterapia (nT 66%, nL 

70%) e terapia hormonal (nL 52%, nT 53%).  

 
Tabela 2. Características do tratamento oncológico e cirúrgico (nT = 792) com linfedema 
(nL = 296). 

Características nT %validaTa nL %validLa 
Tipo de cirurgia     
Mastectomia 384 59,52 144 56,46 
Quadrantectomia 129 20,00 50 19,60 
Nodulectomia 137 21,24 49 19,21 
Lado da cirurgia     
Direito 273 41,67 122 47,84 
Esquerdo 316 48,99 91 35,68 
Bilateral 50 7,75 26 10,19 
Sem informação 6 0,93 1 0,39 
Linfonodo Sentinela      
Sim 147 22,79 46 18,03 
Não retirar 129 20,00 57 22,35 
Sem informação 369 57,20   
Linfadenectomia Axilar     
Sim 303 46,97 115 45,09 
Não 48 7,32 13 0,05 
Sem informação 294 45,58 5 1,96 
Dreno     
1 semana 225 34,88 78 30,58 
1– 2 semanas 287 44,49 55 21,56 
>2 semanas 53 8,21 80 31,37 
Não 49 7,59 25 9,80 
Sem informação 83 12,86 2 0,78 
Reconstrução     
Sim 106 16,43 33 12,94 
Não 520 80,62 199 78,03 
Sem informação 19 2,94 8 3,13 
Quimioterapia     
Neo adjuvante 294 45,58 107 41,96 
Adjuvante 292 45,27 121 47,45 
Não 163 25,27 51 20,00 
Sem informação 11 1,70 1 0,30 
Radioterapia     
Sim 427 66,20 181 70,98 
Não 169 26,20 46 18,03 
Sem informação 49 7,59 13 5,09 
Terapia Hormonal     
Sim 343 53,17 133 52,15 
Não 225 34,88 85 33,33 
Sem informação 77 11,93 22 8,62 

aA soma não corresponde à população total, uma vez que os pacientes poderiam ter mais de um 
tratamento. 
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No total, 296 mulheres apresentaram linfedema (39%), sendo que 181 (24%) 

chegaram ao centro com linfedema e 115 (15%) desenvolveram o linfedema no decorrer 

deste período. O tempo de surgimento do linfedema foi de 23, 25 meses (IC 95%, 16,47 

– 26,69). Com relação ao tempo de surgimento do linfedema após o tratamento cirúrgico, 

23,35 meses foi a média, com um intervalo de confiança de 16,47 a 26,69 meses. A 

incidência e tempo de surgimento do linfedema podem ser vistas na Figura 2. 

 
Fig 2. Distribuição da prevalência e tempo de surgimento do linfedema 

 
 

Os dados referentes a medida de volume indireta do membro superior homolateral 

à intervenção cirúrgica e afetado pelo linfedema apresentou uma diferença volumétrica 

significativamente maior no membro quando comparado ao membro superior não 

afetado. Além disso, os cones 2, 3 e 4, referente à parte distal do braço, região cubital e 

parte proximal do antebraço, foram os que apresentaram maior volume tanto no membro 

superior afetado quanto no não afetado (Tabela 3). 

 
 
 

Tempo de surgimento 23,35 meses (IC 95%, 16,47 – 26,69) 
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Tabela 3. Volume em cm3 dos cones truncados na volumetria, volume total e diferença 
do volume nos membros superiores afetado (MSA) e não afetado (MSNA) pelo linfedema 
(n =296). 

Cones MSA MSNA p 
1 434,87 (207,85) 381,17 (180,85) <0,001 
2 705,90 (204,06) 606,50 (174,49) <0,001 
3 582,23 (152,21) 488,00 (120,91) <0,001 
4 480,87 (119,07) 405,38 (86,30) <0,001 
5 388,19 (109,56) 321,35 (73,65) <0,001 
6 366,23 (152,01) 300,76 (94,81) <0,001 

Total volume 2958,32 (799,49) 2501,97 (618,21)  
Diferença 0,201 (0,210)  

*Valores são apresentados em média e desvio padrão. 
 
Considerando as 181 mulheres que compareceram ao centro com o linfedema já 

instalado, foi observado que as medidas de volume indireto apresentaram diferenças 

semelhante ao grupo de todas as mulheres com linfedema. No entanto, ao observar apenas 

as 115 mulheres que desenvolveram o linfedema enquanto estavam no serviço, a 

diferença de volume entre os membros foi menor quando comparado ao grupo que 

chegaram ao serviço com linfedema. Além disso, estas apresentaram uma diferença 

significativa apenas nos cones 2, 3 e 5, referente ao braço distal, região cubital e antebraço 

distal (Tabela 4). 

 
Tabela 4. Volume em cm3 dos cones truncados na volumetria, volume total e diferença do volume nos 
membros superiores afetado (MSA) e não afetado (MSNA) pelo linfedema nas mulheres que chegaram 
ao centro com linfedema (MCL, n =181) e as que desenvolveram linfedema após chegar ao centro 
(MDL,n = 115). 

 MCL  MDL  
Cones MSA MSNA p MSA MSNA p 

1 441,52 
(200,53) 

382,78 
(174,67) 

<0,001 424,25 
(219,72) 

378,64 
(191,03) 0,06 

2 740,93 
(209,24) 

618,44 
(180,74) 

<0,001 649,84 
(183,00) 

587,78 
(163,38) 0,03 

3 614,26 
(154,88) 

497,30 
(123,85) 

<0,001 531,00 
(133,35) 

473,42 
(115,27) 0,01 

4 508,78 
(120,10) 

410,67 
(83,87) 

<0,001 436,22 
(103,25) 

397,08 
(89,79) 0,09 

5 413,38 
(114,99) 

324,07 
(70,24) 

<0,001 347,89 
(86,62) 

317,08 
(78,89) 0,03 

6 390,84 
(169,63) 

298,66 
(93,10) 

<0,001 326,84 
(108,17) 

304,09 
(97,87) 0,08 

Volume 
Total 

3109,74 
(816,87) 

2531,95 
(603,42) 

 2716,06 
(710,25) 

2454,98 
(641,04)  

Diferença 
Volume 0,242 (0,234)  0,133 (0,211)  

*Valores são apresentados em média e desvio padrão/ 
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 Com relação aos dados da perimetria dos sete pontos mais a mão, foi encontrada 

diferença significativa nos pontos 1, 3, 4, 5 e 6, principalmente nos pontos mais próximos 

à região cubital (Tabela 5). A perimetria do ponto 2, de punho e da mão não apresentaram 

diferença significativa.  

 
Tabela 5. Perimetria em cm dos membros superiores afetado (MSA) e não afetado 
(MSNA) pelo linfedema nas mulheres que desenvolveram linfedema após chegar ao 
centro (n = 115). 

Pontos MSA MSNA Difference p 
1 35,98 (4,84) 34,41 (4,65) 1,57 <0,01 
2 36,02 (5,04) 34,09 (5,03) 1,93 0,23 
3 33,88 (4,49) 31,12 (4,38) 2,76 <0,01 
4 29,65 (3,58) 27,44 (3,02) 2,21 <0,01 
5 27,94 (3,76) 25,94 (3,11) 2,0 <0,01 
6 23,74 (3,36) 21,62 (2,69) 2,12 <0,01 
7 17,92 (2,18) 16,99 (1,28) 0,93 0,06 

Mão 20,53 (2,25) 19,92 (1,82) 0,61 0,20 
a Valores apresentados em média e desvio padrão 

 

DISCUSSÃO 
 

Este estudo buscou identificar a incidência longitudinal do linfedema e as regiões 

mais afetadas por ele, assim como as características destas mulheres submetidas ao 

tratamento do câncer de mama. Em contextos clínicos, o linfedema secundário ao 

tratamento do câncer de mama continua sendo um problema relevante na qualidade de 

vida, com consequências relacionadas ao bem-estar físico, psicológico e emocional da 

mulher (He et al., 2020). O monitoramento e a educação do linfedema devem ser iniciados 

antes do tratamento do câncer de mama e continuar no pós-operatório com a estratégia de 

identificação precoce e tratamento (Harris et al., 2001; Lawenda et al., 2009). 

Por meio da avaliação da ocorrência de linfedema em 792 mulheres submetidas 

ao tratamento do câncer de mama e acompanhadas por onze anos, vimos que o linfedema 

foi frequente nesta população (37%), sendo que 24% chegaram ao centro com linfedema 
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e 15% desenvolveram o linfedema no decorrer deste período em um tempo médio de 23 

meses, no entanto, esta média parece não ser representativa já que o tempo variou de um 

ano a mais de dois anos. Estudos prévios (Miller et al., 2016; Menezes et al., 2016) 

apontam o tempo de surgimento do linfedema variando de 22 meses á 106 meses, e 

também sugerem que o tempo para o surgimento desta disfunção ainda é desconhecido, 

e pode variar de meses a anos.  

Com a incidência elevada e um tempo de surgimento variado, é necessário 

identificar os fatores de risco e acompanhar a evolução do tratamento destas pacientes a 

longo prazo. A maioria das mulheres foram submetidas a linfadenectomia axilar, 

apresentavam IMC alto na avaliação e haviam sido submetidas a tratamentos adjuvantes 

como quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia. O índice de massa corpórea (IMC) 

antes do tratamento do câncer de mama parece ser um fator de risco modificável para o 

desenvolvimento futuro de linfedema, assim como a presença de linfadenectomia axilar 

(Ravi et al., 2015). A população com linfedema do estudo demonstra que mais de 70% 

apresenta obesidade ou sobrepeso, fator que poderia ser controlado. Pacientes com 

IMC=30 antes da cirurgia para o tratamento da doença, e aquelas que experimentam 

flutuações significativas no peso no pós-operatório, devem ser monitorados de perto para 

o linfedema, devido ao risco aumentado (Jammallo et al., 2013). 

A necessidade de um acompanhamento integral e continuado de pacientes 

submetidas ao tratamento do câncer de mama, justifica o acompanhamento mensal. 

Porém é necessário levar em consideração que, aproximadamente 1/3 da diferença inicial 

é transitória (Kim et al., 2016). Pequenos aumentos do volume do membro superior 

podem ocorrer até três meses após a cirurgia, porém não é estatisticamente significativo 

para o risco aumentado de progressão do linfedema, sendo insuficiente para justificar 

intervenção (Specht et al., 2013). Após este período crítico, aumento maior que 10% do 
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volume do membro superior é indicativo de intervenção. Pacientes que se submeteram a 

linfadenectomia axilar, tem IMC alto no diagnóstico, ou experimentam volume de braço 

elevado dentro de 3 meses da cirurgia apresentam um risco aumentado de progressão do 

linfedema, sugerindo a importância do monitoramento próximo para estes pacientes 

(Specht et al., 2013). 

Entre os pacientes com linfedema permanente, a quimioterapia com taxanos e 

radioterapia abrangendo a região mamária e supraclavicular foram identificados como 

fatores de risco independentes, o que poderia facilitar a previsão e o tratamento dessa 

complicação indesejada ao longo da vida (Kim et al, 2016). O monitoramento e a 

educação do linfedema devem ser iniciados antes do tratamento do câncer de mama e 

continuar no pós-operatório com a estratégia de identificação e tratamento. Embora o 

desenvolvimento de terapias do câncer de mama tenha contribuído para uma diminuição 

na incidência de linfedema, o impacto negativo da condição em pacientes e sobreviventes 

permaneceu inalterada. 

O linfedema secundário ao tratamento do câncer de mama continua sendo um 

problema significativo na qualidade de vida, com consequências conhecidas relacionadas 

ao bem-estar físico, psicológico e emocional da mulher (Taghian et al., 2014). Os dados 

de mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama deste estudo, que 

desenvolveram linfedema enquanto estavam em monitoramento no centro de 

atendimento, apresentaram diferenças de volume menores, ou seja, as alterações foram 

identificadas precocemente aumentando as chances de sucesso na intervenção e 

diminuição das comorbidades. 

A compreensão do grau de envolvimento estrutural do tecido afetado pelo 

linfedema, de forma aprofundada, pode auxiliar no monitoramento da progressão da 

disfunção, auxiliando no prognóstico, direcionamento de intervenções terapêuticas, 
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manejo clínico adequado e progressão desta disfunção (Nagase et al., 2005). A quase 

completa ausência da rede linfática superficial no membro superior afetado, devido a 

fibrose e o bloqueio dos canais linfáticos é a principal diferença encontrada em um 

membro superior afetado pelo linfedema, e estas alterações ocorrem próximas ao 

cotovelo (Suami et al., 2007). Entre os objetivamos, procurávamos analisar a topografia 

de distribuição do linfedema, e os achados mostraram que as regiões mais próximas ao 

cotovelo apresentaram volumes e perimetria maiores comparado às outras regiões como 

a mão. 

O trajeto linfático do membro superior afetado pelo linfedema apresenta 

diferenças significativas como: obliteração de vasos linfáticos superficiais, refluxo 

dérmico, incomum comunicação entre o superficial e profundo linfáticos e 

linfonodomegalia intervalares. Essas alterações parecem facilitar a drenagem linfática 

após o bloqueio esporádico da linfa, especialmente proximal no membro (Suami et al., 

2007). 

Estudos da função circulatória demonstram que a drenagem de vasos linfáticos 

superficiais e profundos é frequentemente interrompida no linfedema, levando a 

colateralização superficial com fluxo retrógrado para os vasos linfáticos da pele. A estase 

do líquido linfático está associada ao acúmulo de líquido intersticial no tecido subcutâneo 

e na pele e também acúmulo de proteínas e glicosaminoglicanos, o líquido intersticial 

retido estimula subsequentemente a produção de colágeno, o que leva ao espessamento 

da pele e à fibrose subcutânea dos tecidos moles (Szuba et al., 1997). O exame por 

microscopia eletrônica dos linfáticos lesados sugere que sua destruição ocorre primeiro 

proximalmente, nas células musculares lisas das paredes dos vasos (Koshima et al., 1996).  

Apesar do volume do membro determinado por meio da fórmula dos cones 

truncados ter limitações quanto a não mensuração da quantidade de líquido, elasticidade 
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da pele, e as características biomecânicas dos tecidos envolvidos, como a fibrose do 

tecido subcutâneo, foi um recurso que se mostrou capaz de identificar o grau de 

envolvimento estrutural do linfedma já que as regiões próximas ao cotovelo foram as com 

maiores diferenças de volume e perimetria mostrando que a forma externa refeletiu as 

alterações intrínsecas dos tecidos afetados pelo linfedema. A mensuração do volume 

indireto trata-se de um recurso simples, preciso e reprodutível, que pode auxiliar no 

monitoramento da progressão da disfunção e identificação das regiões mais afetadas, 

auxiliando no prognóstico, bem como na avaliação de efeitos decorrentes de diferentes 

intervenções terapêuticas (Yamamoto et al., 2007).  

Este estudo apresenta como limitação a menor percentagem de mulheres que 

foram acompanhadas para estratificação do tempo de surgimento do linfedema. Além 

disso, algumas variáveis específicas relacionadas aos tratamentos adjuvantes não foram 

coletadas. Entretanto, estas medidas não influenciam na caracterização das regiões mais 

afetadas pelo linfedema. 

 

CONCLUSÃO 
 
 A incidência de linfedema no total da população pós tratamento para o câncer de 

mama estudada foi de 39%. Entre estas pacientes tiveram as que chegaram ao centro com 

linfedema (24%), e as que desenvolveram linfedema ao longo dos 11 anos (15%). Estes 

15% que desenvolveram linfedema foi, em média, 23 meses após o tratamento cirúrgico. 

Porém, o tempo de surgimento do linfedema foi muito irregular, variando de meses a 

anos, destacando a importância do acompanhamento destas mulheres ao longo do tempo, 

principalmente se esta apresenta fatores de risco. Na população com linfedema foi 

identificada uma maior porcentagem de obesidade, mastectomia e radioterapia.  
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 No membro superior com linfedema, as regiões mais próximas ao cotovelo foram 

as que apresentaram o maior volume comparado ao membro superior não afetado pelo 

linfedema. Importante ressaltar que as pacientes que demoraram a ter o diagnóstico do 

linfedema mostraram maiores volumes, oposto a isso, as mulheres que estavam em 

acompanhamento mensal das medidas tiveram seu diagnóstico precoce e rápida 

intervenção mostrando menores valores de volume. 
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RESUMO 

 
O tratamento do câncer de mama tem como complicação frequente o linfedema de 

membros superiores. Metodologias padrões de avaliação do linfedema não são capazes 

de mensurar a fibrose tecidual. Os aspectos ultrassonográficos relacionados às 

microestruturas teciduais do linfedema são negligenciados nas avaliações clínicas. O 

objetivo deste estudo foi identificar e mensurar o grau de comprometimento, a topografia 

e as alterações biofísicas do tecido subcutâneo do linfedema secundário ao tratamento do 

câncer de mama por meio de ultrassonografia. Foram avaliadas 42 mulheres com média 

de idade de 58(±9,7) anos, com linfedema unilateral decorrente de tratamento do câncer 

de mama. Os membros superiores foram divididos em acometido (afetado pelo 

linfedema) e controle (membro contralateral). Cada membro foi subdividido em sete 

áreas, definidas por perimetria, avaliadas de forma pareada. As características biofísicas 

espessura, entropia, e ecogenicidade foram avaliadas por meio de ultrassonografia. Os 

resultados apontam diferença significativa para as variáveis ecogenicidade e espessura 

apresentaram entre o membro superior afetado e não afetado pelo linfedema, em toda 

extensão do membro superior, enquanto a entropia não apresentou diferença significativa. 

Os achados indicam que os dados apresentados foram consistentes tanto na identificação 

quanto na mensuração do grau de comprometimento e das alterações biofísicas do tecido 

subcutâneo do linfedema secundário ao tratamento do câncer de mama. 

 
Palavras chave: Neoplasia de mama; linfedema; ultrassonografia; modo B 
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ABSTRACT 

 

The treatment of breast cancer is often complicated by lymphedema of the upper limbs. 

Standard lymphedema evaluation methodologies are not able to measure tissue fibrosis. 

The ultrasound aspects related to tissue microstructures of lymphedema are neglected in 

clinical evaluations. The objective of this study was to identify and measure the degree 

of impairment, topography, and biophysical alterations of subcutaneous lymphedema 

tissue secondary to the treatment of breast cancer by ultrasonography. Forty-two women 

at a mean age of 58 (±9.7) years, with unilateral lymphedema due to breast cancer 

treatment, were evaluated. The upper limbs were divided into affected (affected by 

lymphedema) and control (contralateral limb). Each limb was subdivided into seven 

areas, defined by perimetry, evaluated in pairs. The biophysical characteristics thickness, 

entropy, and echogenicity were evaluated by ultrasonography. The results showed a 

significant difference in the echogenicity and thickness variables between the affected 

and unaffected upper limb, in all the extent of the upper limb, while entropy showed no 

significant difference. The findings indicate that the data presented were consistent both 

in identifying and measuring the degree of impairment and biophysical changes in the 

subcutaneous tissue of lymphedema secondary to the treatment of breast cancer. 

 

Keywords: Breast cancer; Lymphedema; Ultrasonography; B mode  
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INTRODUÇÃO 
 

Linfedema secundário ao tratamento do câncer de mama é uma condição crônica 

e recorrente, que envolve o sistema linfático e sanguíneo (Matheus e Guirro 2011; Bray 

et al., 2018). O sistema linfático disfuncional torna-se menos capaz de realizar a 

reabsorção completa de grandes moléculas de proteína, e estas permanecem no espaço 

intersticial. A consequente fibrose tecidual e acúmulo crescente de fluido e proteínas 

neste espaço, pode desencadear alterações neurológicas como dor ou parestesia, distorção 

na forma do membro, e aumento do risco de complicações relacionadas (Harris et al., 

2001; Lawenda et al., 2009). O linfedema crônico acarreta deficiências físicas e estresse 

psicológico, que se agrava com a progressão da disfunção, para reduzir o desconforto do 

paciente e melhorar a qualidade de vida, um diagnóstico preciso do linfedema é essencial 

para o prognóstico e o planejamento do tratamento (Bok et al., 2018). 

A avaliação do volume do membro é considerada “padrão ouro” para mensuração 

de edemas irregulares, sendo a principal medida de rotina para o diagnóstico e avaliação 

da evolução de tratamentos no linfedema (Petrek et al., 2000; Hidding et al., 2016). No 

entanto, estas medidas apenas caracterizam a forma externa do membro superior 

relacionado, não tendo sensibilidade necessária para identificar as alterações intrínsecas 

do tecido afetado. O diagnóstico exclusivamente clínico do linfedema não aponta limiares 

consistentes para diferença entre os membros superiores, ou entre diferentes avaliadores. 

Medidas subjetivas como palpação e percepção do paciente não são consistentes para 

avaliação do linfedema (Johnson et al., 2016).  

Outras modalidades de imagem médica são aplicadas para diagnosticar o 

linfedema (O’Donnell et al., 2017; Koo et al., 2019). Entre estas, a linfocintolografia é a 

principal modalidade de imagem para avaliar disfunções circulatórias do sistema 

linfático, considerado padrão há décadas (Munn e Padera 2014). Porém, não identifica 
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alterações biofísicas como rigidez, topografia e dimensão do membro com linfedema, 

sendo esta uma das principais causas de desconforto e comprometimento da função dos 

membros em pacientes (De Brucker et al., 2016).  

O linfedema crônico induz complicações como inflamação, hipertrofia do tecido 

adiposo, fibrose e infecções recorrentes (Ly et al., 2017). Estas variáveis podem ser 

consideradas na análise da imagem de ultrassom do tecido afetado (Ashikaga et al., 2005; 

Johnson et al., 2016). 

A topografia, textura e rigidez tecidual que podem influenciar diretamente nas 

respostas decorrentes de diferentes intervenções terapêuticas, ainda não estão 

estabelecidas. O controle do linfedema é fundamental, uma vez que é considerado 

condição definitiva (Lawenda et al., 2009), com intuito de prevenir as comorbidades 

relacionadas, minimizando complicações com tratamento adequado, além de auxiliar no 

monitoramento da progressão da disfunção, auxiliando no prognóstico, bem como na 

avaliação de efeitos decorrentes de diferentes intervenções terapêuticas. 

O objetivo deste estudo foi identificar e mensurar o grau de comprometimento, a 

topografia e as alterações biofísicas do tecido subcutâneo do linfedema secundário ao 

tratamento do câncer de mama por meio de ultrassonografia diagnóstica.  

 

 METODOLOGIA  
 
Participantes 

 
O delineamento da pesquisa é do tipo coorte de mulheres submetidas entre 

dezembro/2017 a dezembro/2018. Foram convidadas e eleitas a participar deste estudo 

125 mulheres com linfedema decorrente do tratamento do câncer de mama, sendo que 

dessas, 83 foram excluídas pelos critérios estabelecidos e 42 pacientes foram alocadas 
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neste estudo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP/USP), Processo CAAE 

65981216.4.0000.5440. 

A amostra foi calculada com base no estudo de Suehiro et al. (2014), com um 

poder estatístico de 80% e um erro alfa de 0,05. O programa utilizado foi o StateMate 2 

(GraphPad Software® v 2.0), resultando em n=35, sendo que para compensar possíveis 

perdas, foi considerado uma amostra de 42. 

Os critérios de inclusão foram mulheres com idade acima de 21 anos, submetidas 

tratamento para câncer de mama unilateral, apresentassem linfedema unilateral 

decorrente do tratamento para o câncer de mama, segundo critérios de Sander et al., 

(2001). Foram excluídas mulheres com afecções cutâneas; tratamento adjuvante em 

curso; diagnóstico de metástase ou edema inexplicável no braço não envolvido. Nenhum 

dos participantes estava em tratamento intensivo com linfedema.  

 

Medidas do linfedema 

 
Avaliação do volume do membro 

 
O volume do membro foi avaliado por medida indireta, decorrente da avaliação 

da perimetria de ambos os membros superiores e a soma do volume aproximado de seis 

cones truncados, formado pelos pontos de medidas das circunferências dos sete pontos 

do braço e antebraço. A soma dessas seis partes forneceu o volume total do membro. O 

método de medida do volume indireto possui bons níveis de confiabilidade intra e inter-

examinadores, com valores de coeficiente de correlação intraclasse (ICC) de 0.99 (Sander 

et al., 2002). 
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Avaliação das características biofísicas por meio de ultrassom 

 
As imagens de ultrassom (US) foram obtidas por meio do equipamento de 

ultrassom Ultrasonics (Sonix RP, Richmond, BC, Canada), com o transdutor linear de 9 

-15 MHz, ganho de 70%, profundidade de 5,0 cm. Foram coletados simultaneamente a 

imagem modo B e o sinal de RF (radiofrequência). Um phantom (material mimetizador 

do tecido biológico), produzido a partir de um copolímero de estireno - etileno/ butileno 

– estireno (SEBS) de 2,5 cm de espessura foi utilizado entre o transdutor e a pele, ambas 

as superfícies acopladas com gel para ultrassom, com intuito de padronizar as coletas 

O sinal foi coletado na região anterior do membro superior afetado e não afetado pelo 

linfedema nos sete pontos já pré-definidos para perimetria, considerou-se uma linha 

iniciando do acrômio e passando pelo ponto médio entre os epicôndilos e o processo 

estilóide do rádio e da ulna para padronização. Outros estudos que quantificam as 

características do tecido subcutâneo usam a região anterior do antebraço (Ashikaga et al., 

2005; Johnson et al., 2016). Esta é uma superfície relativamente nivelada onde existe a 

conveniência de posicionamento do transdutor de US (Figura 1).  
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Fig. 1. a) Imagem ilustrativa dos pontos utilizados para realização da elastografia. b) 
Colocação do pad e do transdutor de US. Fonte: Arquivo Pessoal  

 

 

Em cada imagem de US, a região de interesse (ROI) foi definida como a distância 

entre duas linhas ecogênicas, como descrito em trabalhos anteriores definindo o tecido 

subcutâneo, a espessura desta região, e as medidas de ecogenicidade e entropia (Rönkä et 

al., 2004; Adriaenssens et al., 2012). 

Nos sete pontos pré-definidos para obtenção do sinal de ultrassom do membro 

superior afetado e não afetado pelo linfedema foram obtidos 30 frames para cada ponto. 

Estas imagens foram salvas tanto modo B como RF (radio frequency). Para esta análise 

foi utilizado o arquivo modo B (.b8). Para processamento das imagens de ultrassom, 

rotinas computacionais em ambiente Matlab (TheMathWorks, Inc.,Natick,MA) foram 

utilizados a fim de obter três imagens para cada ponto e transformá-las em outra extensão 

para análise (.png). As imagens em (.png) foram analisadas por meio do software Image 

J. A função Straight presente no software para mensurar distância foi utilizada para 
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quantificar a espessura do tecido afetado pelo linfedema em pixels. Para análise da 

entropia e ecogenicidade, inicialmente a ROI foi definida por meio da ferramenta Polygon 

selection. Nesta ROI foram implementadas medidas padrão de entropia e ecogenicidade 

com um novo plugin que foi adicionado e utilizado no software (Figura 2). 

 

 
Fig. 2. Imagem da avaliação da espessura, ecogenicidade e entropia no software Image J.  
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 

Análise Estatística 

 
Os dados foram submetidos a análise exploratória que teve como objetivo básico 

sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permitindo uma visão global da 

variação desses valores, organizando e descrevendo os dados de em tabelas com medidas 

descritivas. 

Após a tabulação das variáveis foi aplicado o teste de normalidade de Shapiro-

Wilk para analisar a distribuição. As variáveis ecogenicidade e entropia apresentaram 

distribuição não paramétrica, sendo aplicado Wilcoxon. A variável espessura apresentou 

distribuição normal, portanto aplicou-se o teste T relacionado. Em todos os cálculos foi 

fixado o nível crítico de 5% (p<0,05), sendo o processamento dos dados efetuado pelo 
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software SPSS, versão 17.0. 

 

RESULTADOS 
 

As características gerais e relativas ao tratamento cirúrgico das pacientes 

submetidas a avaliação do linfedema por meio de ultrassom estão presentes na Tabela 1. 

 
Tabela. 1. Características gerais das pacientes com linfedema. 

Características   
Idade (anos) 58 (9,7)  
IMC (Kg/m2) 31,86 (6,05)  

Tipo de cirurgia 

  
Mastectomia 24 
Quadrantectomia 10 
Nodulectomia 8 

Lado cirurgia 
  
Direito 23 
Esquerdo 19 

   

Linfadenectomia Axilar Sim 42 
Não 0 

*Valores apresentados em média (desvio-padrão). IMC = Índice de massa corpórea. 
 

Os resultados referentes à ecogenicidade (capacidade do tecido em refletir um eco 

da onda de ultrassom, indicativo da densidade do tecido subcutâneo) do membro superior 

afetado e não afetado pelo linfedema estão presentes na Tabela 2. O membro superior 

afetado apresentou maior ecogenicidade em todos os pontos, exceto no ponto 7 (punho), 

provavelmente pela presença de tendões na região. 

Tabela. 2. Valores referentes a ecogenicidade no membro superior afetado (MSA) e 
membro superior não afetado (MSNA) pelo linfedema nos sete pontos pré-determinados. 

Pontos MSA MSNA p 
1 51,94 (41,51; 50,13) 44,91 (37,88; 63,87) <0,001 
2 56,76 (47,72; 78,74) 54,76 (45,68; 70,11) 0,001 
3 61,55 (51,25; 81,28.) 57,07 (48,60; 73,35) <0,001 
4 55,34 (46,94; 93,82) 55,54 (42,08; 75,42) 0,004 
5 52,28 (42,66; 83,55) 51,89 (42,08; 75,06) 0,040 
6 53,49 (42,91; 89,31) 47,28 (39,05; 68,01) 0,001 
7 62,32 (53,09; 88,69) 64,00 (53,70; 92,70) 0,161 

*Valores apresentados em mediana (primeiro quartil, terceiro quartil). 
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Os resultados referentes à entropia (medida de desordem do tecido subcutâneo) 

do membro superior afetado e não afetado pelo linfedema, estão presentes na Tabela 3. 

Esta variável não variou de forma significativa entre os membros afetados ou não pelo 

linfedema. 

 
Tabela. 3. Valores referentes a entropia no membro superior afetado (MSA) e membro 
superior não afetado (MSNA) pelo linfedema nos sete pontos pré-determinados. 

Pontos MSA MSNA p 
1 1,87 (1,84; 1,99) 1,89 (1,83; 2,07) 0,061 
2 1,89 (1,85; 2,08) 1,89 (1,85; 2,04) 0,472 
3 1,89 (1,86; 2,07) 1,88 (1,85; 2,08) 0,091 
4 1,89 (1,82; 1,99) 1,87 (1,85; 2,08) 0,738 
5 1,88 (1,85; 2,03) 1,89 (1,85; 2,07) 0,965 
6 1,88 (1,85; 2,03) 1,88 (1,83; 2,02) 0,574 
7 1,87 (1,83; 2,01) 1,84 (1,82; 2,05) 0,213 

*Valores apresentados em mediana (primeiro quartil, terceiro quartil). 
 
 

Os dados referentes a espessura do tecido subcutâneo do membro superior afetado 

pelo linfedema foi significativamente maior em todos os pontos exceto no ponto 4 

(cotovelo), comparado ao membro superior não afetado (Tabela 4). 

 
Tabela. 4. Valores referentes a espessura em pixels do tecido subcutâneo no membro 
superior afetado (MSA) e membro superior não afetado (MSNA) pelo linfedema nos sete 
pontos pré-determinados. 

Pontos MSA MSNA p 
1 99,36 (31,62) 84,59 (36,32) <0,001 
2 94,34 (32,94) 78,81 (38,37) 0,009 
3 83,16 (34,39) 62,99 (34,98) <0,001 
4 60,45 (32,35) 50,60 (26,32) 0,110 
5 87,73 (32,46) 56,61 (25,47) <0,001 
6 102,87 (35,80) 74,90 (40,44) <0,001 
7 69,24 (34,22) 48,56 (34,36) <0,001 

*Valores apresentados em média (desvio-padrão). 
 
 
 DISCUSSÃO 
 

A fibrose é uma característica histológica do linfedema, no entanto sua 

mensuração no paciente ainda é feita alguma vezes por medidas clínicas, como palpação 
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(Warren et al., 2007). O objetivo deste estudo foi mensurar a textura do tecido subcutâneo 

no linfedema secundário ao tratamento do câncer de mama por meio de ultrassonografia. 

Os resultados mostraram que tanto a mensuração da espessura quanto da 

ecogenicidade são medidas que claramente diferem entre o membro superior afetado pelo 

linfedema e o membro superior não afetado, mostrando todo o grau de comprometimento 

do tecido afetado seja pelo aumento de tamanho, no caso da espessura, e a fibrose 

desenvolvida, inferida por meio da variável ecogenicidade. Estes achados mostram como 

o uso de imagens de ultrassom pode ser um diferencial no diagnóstico e no tratamento do 

linfedema. Por se tratar de uma condição definitiva, que repercute de forma negativa no 

bem-estar físico, psicológico e emocional, o linfedema deve ser controlado com o 

objetivo de prevenir as comorbidades (Lawenda et al., 2009). A ultrassonografia é 

apontada como um método promissor (Johnson et al., 2016), e estes resultados confirmam 

esta ferramenta como eficaz na avaliação e caracterização das alterações biofísicas 

inerentes ao linfedema.  

A compreensão do grau de envolvimento estrutural do tecido afetado pelo 

linfedema, de forma aprofundada, pode auxiliar no monitoramento da progressão da 

disfunção, auxiliando no prognóstico, bem como na avaliação de efeitos decorrentes de 

diferentes intervenções terapêuticas. No presente estudo, houve a preocupação de analisar 

a topografia de distribuição do linfedema, os achados mostraram que as regiões mais 

próximas ao cotovelo apresentaram maiores diferenças, diferente do punho para a 

quantificação da textura na variável ecogenicidade.  

Devido à fibrose e o bloqueio dos canais linfáticos nas regiões próximas ao 

cotovelo de um membro superior afetado pelo linfedema, existe um importante 

comprometimento da circulação linfática. O trajeto linfático deste membro apresenta 

diferenças significativas como: obliteração de vasos linfáticos superficiais, refluxo 
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dérmico, incomum comunicação entre o superficial e profundo linfáticos e 

linfonodomegalia intervalares. Essas alterações parecem facilitar a drenagem linfática 

após o bloqueio esporádico da linfa, especialmente na região proximal do membro 

superior (Suami et al., 2007). 

A função circulatória é influenciada pela drenagem de vasos linfáticos superficiais 

e profundos, sendo frequentemente interrompida em algumas regiões no linfedema, 

desencadeando colateralização superficial com fluxo retrógrado para os vasos linfáticos 

da pele. A estase do líquido linfático está associada ao acúmulo de líquido intersticial no 

tecido subcutâneo e na pele e também acúmulo de proteínas e glicosaminoglicanos, o 

líquido intersticial retido estimula subsequentemente a produção de colágeno, o que leva 

ao espessamento da pele e à fibrose subcutânea dos tecidos moles (Szuba et al., 2002).   

 Medidas subjetivas como palpação e percepção do paciente não são consistentes 

para avaliação da fibrose no linfedema. Ainda, o diagnóstico baseado exclusivamente no 

volume não aponta limiares consistentes para diferença entre os membros superiores, ou 

entre a avaliação dos profissionais (Johnson et al., 2016). Em teste com phantom em um 

número reduzido de pacientes utilizando ultrassom 2D, houve resultados iniciais 

encorajadores, valores de deformação dos braços afetados pelo linfedema foram muito 

maiores do que os dos braços normais (Bianchi et al., 2007). No presente estudo, é 

possível observar diferença da espessura do tecido subcutâneo por ultrassom. Embora o 

volume e a palpação sejam medidos de rotina para o diagnóstico e avaliação da evolução 

de tratamentos, estes são muito inconsistentes, suportando o argumento de que não devem 

ser a única medida objetiva do linfedema. 

Tanto a entropia, medida de aleatoriedade dentro da imagem de ultrassom que 

reflete o grau de organização ou desorganização de um tecido, quanto à ecogenicidade, 

medida da capacidade do tecido para refletir um eco da onda de ultrassom, sendo um 
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indicativo da densidade do tecido, podem ser capazes de discriminar o lado afetado e não 

afetado pelo linfedema (Ashikaga et al., 2005; Johnson et al., 2016). Ashikaga et al. 

(2005) apresentou preferência pela medida de entropia para caracterizar textura de 

imagem, que foi vista por meio de aumento dos valores de entropia no lado afetado. 

Entretanto, Johson et al. (2016) observaram uma entropia menor. A diferença entre estes 

estudos são tipos cirúrgicos avaliados. 

As medidas de entropia foram menos variáveis no presente estudo, logo não foi 

significativa entre os membros. Os estudos anteriormente apontados avaliaram apenas 

uma ROI (região de interesse) pré-determinado de poucos milímetros. 

O presente estudo é pioneiro em avaliar toda a área do tecido subcutâneo dos 

pontos avaliados. Esta escolha pode ter sido determinante para a diferença entre os 

membros não ter sido significativa na variável entropia, já que esta é uma medida de 

aleatoriedade da imagem de ultrassom, que reflete o quanto o tecido é organizado ou não 

(Yang et al., 2017). Portanto, regiões maiores poderiam ter mais variações, pois no tecido 

subcutâneo também estão presentes outras estruturas como gordura, e não somente a 

fibrose. Importante notar que a maior parte da população estudada apresenta sobrepeso 

ou obesidade, o que é comum em pacientes sobreviventes do câncer de mama (Tassenoy 

et al., 2011; De Brucker et al., 2016). 

A ecogenidade é uma medida da capacidade do tecido em refletir um eco da onda 

de ultrassom, maior ecogenicidade indica que o tecido tem maior densidade sugestivo de 

maior fibrose. Estudos (Devoogdt et al., 2014; Oliveira et al., 2018) mostraram que 

membros superiores com linfedema decorrente do tratamento do câncer de mama 

aumentaram ou alteraram a ecogenicidade no tecido subcutâneo. No entanto, os autores 

não quantificaram a variável. 
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A medida de ecogogenicidade por ultrassonografia subcutânea pode melhorar a 

precisão do diagnóstico, e pode ser usada para monitorar o progresso e a gravidade do 

linfedema no antebraço (Yang et al., 2018). O presente estudo quantificou e demonstrou 

que a análise da ecogenicidade pode ser uma importante ferramenta na avaliação do 

tecido subcutâneo no linfedema do membro superior afetado.  

Estudos prévios (Ashikaga et al., 2015; Yang et al., 2017) avaliaram apenas dois 

pontos de medida, sendo um em braço e outro no antebraço, ou ainda mais uma medida 

próxima ao cotovelo (Johnson et al., 2016). Para contemplar os objetivos propostos, o 

presente estudo incluiu sete pontos de medidas, necessários para avaliar edemas 

irregulares como o linfedema. Diferenças foram observadas em nossos resultados como 

o aumento significativo da espessura do tecido subcutâneo mensurado por meio da 

ultrassonografia no membro superior, diferente em diferentes áreas afetadas pelo 

linfedema.  

Estudos anteriores (Ashikaga et al., 2015; Johnson et al., 2016) utilizaram 4 mm 

de profundidade para análise de suas imagens, porém esta ROI por ser pequena, registra 

apenas pele e a região mais superficial do tecido subcutâneo, limitação por Johson et al 

(2016), que considera que informações importantes a respeito do tecido subcutâneo, 

podem ter sido perdidas consideradas. No presente estudo, optou-se pela utilização da 

profundidade de 5,0 cm excluindo assim a possibilidade de perda de informações a 

respeito do tecido subcutâneo. A espessura do phantom de 2,5 cm, é outro motivo da 

opção pela utilização da profundidade de 5,0 cm.  

Uma limitação do tecido foi a utilização de um transdutor menor que 20 MHz, 

que apresenta uma menor resolução espacial e consequente visualização de estruturas 

próximas a ele. Como resolução para esta limitação foi a confecção de um phantom 

utilizado como espaçador, entre o transdutor e a pele, a fim de minimizar potenciais 
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problemas de resolução que afetariam a precisão das imagens, por se tratar de um 

transdutor menor que 20 MHz. 

O entendimento do envolvimento do tecido afetado pelo linfedema, de forma 

aprofundada, pode auxiliar no monitoramento da progressão da disfunção, auxiliando no 

prognóstico, bem como na avaliação de efeitos decorrentes de diferentes intervenções 

terapêuticas. Desta forma, a análise da imagem de ultrassom parece ser uma ferramenta 

promissora tanto para avaliação quanto para acompanhamento de diferentes intervenções. 

 

CONCLUSÃO 
 

Os achados indicaram que os dados apresentados foram consistentes tanto na 

identificação quanto na mensuração do grau de comprometimento e das alterações 

biofísicas do tecido subcutâneo do linfedema secundário ao tratamento do câncer de 

mama. A espessura do tecido subcutâneo estava aumentada em todas as medidas, exceto 

no cotovelo, que não é uma região tão complacente. No entanto, a entropia nestes 

parâmetros ainda não mostrou diferença entre os membros superiores afetado e não 

afetado. A ecogenicidade estava aumentada em todo o membro superior, exceto punho. 
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RESUMO 

 
A fibrose é uma característica intrínseca da pele e do tecido subcutâneo linfedematoso, 

logo, técnicas que avaliem e quantifiquem o tecido do linfedema são necessárias tanto 

para o estadiamento quanto para acompanhar a evolução de tratamentos, entre estas 

técnicas destaca-se a elastografia, método não invasivo, capaz de avaliar o tecido afetado 

pelo linfedema e a rigidez tecidual. O objetivo do estudo foi introduzir uma nova forma 

de avaliação do linfedema secundário ao tratamento do câncer de mama utilizando a 

elastografia, avaliar a textura do tecido subcutâneo e sua relação topográfica e relacionar 

a textura do membro superior afetado pelo linfedema com membro superior não afetado. 

Para tanto, foram avaliadas 42 mulheres com média de idade de 58 (±9,7) anos, com 

linfedema unilateral decorrente de tratamento do câncer de mama. Os membros divididos 

em acometido (afetado pelo linfedema), e controle (membro contralateral). Os membros 

foram subdivididos em sete áreas, definidas por perimetria, avaliadas de forma pareada. 

As imagens de ultrassom foram coletadas com auxílio de um pad, que teve suas 

características biofísicas determinadas, sendo referência para as medidas de 

deslocamento. Com relação a elastografia dos membros superiores, a região de antebraço 

apresentou maior rigidez, e, portanto, maior fibrose. Pode-se concluir que o modo 

elastografia free hand (quasi static) associado a um pad de medidas biofísicas conhecidas, 

foi uma ferramenta válida para avaliação da fibrose tecidual. A relação topográfica e 

comparação com o membro superior contralateral mostrou que a fibrose é distribuída de 

forma irregular, sendo o antebraço a região mais afetada. 

 
Palavras – chave: Câncer de mama; linfedema; ultrassonografia, elastografia 
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ABSTRACT 

 

Fibrosis is an intrinsic characteristic of the skin and lymphedematous subcutaneous 

tissue, so techniques that evaluate and quantify the lymphedema tissue are necessary both 

for staging and to accompany the evolution of treatments. Among these techniques, 

elastography stands out. invasive, able to assess the tissue affected by lymphedema and 

tissue stiffness. The study aimed introduce a new way of evaluating lymphedema 

secondary to the treatment of breast cancer using elastography and to evaluate the texture 

of the subcutaneous tissue and its topographic relationship, relating the texture of the 

upper limb affected by lymphedema with an unaffected upper limb. For this purpose, 42 

women with an average age of 58 (9.7) years, with unilateral lymphedema resulting from 

breast cancer treatment, were evaluated. The limbs divided into affected (affected by 

lymphedema), and control (contralateral limb). The members were subdivided into seven 

areas, defined by perimetry, evaluated in a paired way. The ultrasound images were 

collected with a phantom that had its biophysical characteristics characterized, being a 

reference for the displacement measurements. Regarding the elastography of the upper 

limbs, it is the forearm region that presents the greatest stiffness, therefore, greater 

fibrosis. We concluded that the freehand elastography (quasi-static) mode associated with 

a pad of characterized biophysical measures was a valid tool for assessing tissue fibrosis. 

The topographic relationship and comparison with the contralateral upper limb showed 

that fibrosis is irregularly distributed, being the forearm of the most affected region. 

 

Keywords: Breast cancer; Lymphedema; Ultrasonography; Elastography 
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INTRODUÇÃO 

 

O linfedema de membros superiores é a morbidade mais comum associada ao 

tratamento do câncer e ocorre homolateral a cirurgia (Denlinger et al., 2018). O risco de 

desenvolver linfedema decorrente do tratamento do câncer de mama (LCM) assola as 

sobreviventes por um longo período, isto devido à incerteza do tempo de surgimento que 

pode variar de meses a anos após o tratamento (Disipio et al., 2013). Há estimativas de 

14 - 40% de risco de surgimento do linfedema nos casos de linfanectomia axilar (Rockson 

et al., 2008), e de 6-10% de risco quando realizado apenas a biópsia do linfonodo sentinela 

(Hayes et al., 2005). 

As manifestações clínicas do LCM variam e podem incluir edema, dor, 

desconforto, diminuição da amplitude de movimento, rigidez da pele e tecido subcutâneo 

devido à fibrose, bem como risco aumentado de infecção (Denlinger et al, 2018). Até 

recentemente, pensava-se que a fisiopatologia do linfedema secundário estivesse 

relacionada apenas a uma lesão linfática e circulatória, sendo a fibrose consequência 

disto. No entanto, estudos mostraram que a fibrose induzida por inflamação crônica 

desempenha um papel fundamental na fisiopatologia dessa doença (Ly et al., 2017, 

Kataru et al., 2019). Em princípio, o aumento da rigidez nos membros com linfedema 

implica na existência de alterações nas microestruturas internas, e o linfedema crônico 

induz complicações como inflamação, hipertrofia do tecido adiposo, aumento da fibrose 

e infecções recorrentes (Warren et al., 2007).  

A fibrose é uma característica intrínseca da pele e do tecido subcutâneo 

linfedematoso (Warren et al., 2007). Atualmente, o estadiamento do linfedema relativo à 

fibrose tecidual, consiste em um procedimento de avaliação clínica subjetiva, envolvendo 

avaliação do tecido a resposta ao teste de pressão (ISS 2003; Rockson et al., 2008). Essa 
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técnica é subjetiva, carece de precisão e, principalmente, não da uma visão objetiva do 

que ocorre no tecido intrínseco a disfunção. Assim, métodos mais sofisticados foram 

explorados, com o intuito de avaliar o tecido afetado pelo LCM, são eles: a ressonância 

magnética, a tomografia computadorizada e ultrassonografia diagnóstica (Denlinger et al, 

2018, He et al., 2020). 

A utilidade clínica da ressonância magnética e tomografia computadorizada 

apresentam limitação devido ao seu alto custo e disponibilidade limitada (O’Donnel et 

al., 2017). Por outro lado, a ultrassonografia diagnóstica (USD) pode fornecer medidas 

em tempo real, é portátil e não emite radiação ionizante. A imagem de ultrassom pode ser 

usada para investigar alterações no tecido subcutâneo associadas ao linfedema, que 

incluem aumento da espessura da derme, mudança da hipoecogenicidade para 

hiperecogenicidade do tecido subcutâneo, e organização tecidual (Doldi et al., 1992; 

Dimakakos et al., 1997, Ashikaga et al., 2005), sendo que o ultrassom vem se mostrando 

uma ferramenta promissora nestas medidas, sendo superior a avaliação clínica (Johnson 

et al., 2016).  

Elastografia por ultrassom é uma ferramenta de imagem que avalia a rigidez do 

tecido para caracterizar a textura do linfedema (Gennisson et al., 2013). Tem sido 

estudada na avaliação de linfedemas, principalmente em estágios moderados e avançados 

da disfunção, entretanto, existem poucos estudos bem executados deste novo método de 

diagnóstico que elevar a técnica para um padrão-ouro (Forte et al., 2019). 

A USD é considerada operador dependente, e na avaliação por elastografia é 

apontada subjetividade da pressão aplicada durante o procedimento, fato que pode afetar 

os resultados (Yang et al., 2014). Portanto, protocolos de avaliação e quantificação da 

utilização do US modo elastografia no LCM devem ser estabelecidas. 
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O objetivo deste estudo foi introduzir uma nova forma de avaliação do linfedema 

secundário ao tratamento do câncer de mama utilizando a elastografia por ultrassom e 

propor o uso de ferramentas que sejam confiáveis para mensuração da textura do tecido 

subcutâneo; avaliar a textura do tecido subcutâneo e sua relação topográfica.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O delineamento da pesquisa é do tipo coorte de mulheres submetidas a avaliação 

entre dezembro/2017 a dezembro/2018. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(FMRP/USP), Processo CAAE 65981216.4.0000.5440. 

O estudo foi realizado em duas etapas: 1) desenvolvimento e caracterização de um 

pad e de um phantom simulador clínico para testes preliminares, seguido do 

processamento dos dados adquiridos por ultrassom para obtenção dos mapas de 

deformação e análise dos resultados; 2) estudo clínico da aplicação do protocolo de 

medida desenvolvido em pacientes afetados por LCM. 

As imagens de ultrassom (US) foram obtidas por meio do equipamento de 

ultrassom Ultrasonics (Sonix RP, Richmond, BC, Canadá), com o transdutor linear de 9 

-15 MHz, ganho de 70%, profundidade de 5,0 cm. Foram coletados simultaneamente a 

imagem modo B, o sinal de RF (radiofrequência), e o mapa de deslocamento. Foi 

utilizado o modo elastografia em tempo real (RTE). Essa técnica coloca pressão sobre um 

material, essa tensão pode ser calculada a partir de alterações nos sinais adquiridos antes 

e após o deslocamento. No freehand, a compressão manual repetida foi aplicada usando 

a sonda de ultrassom, o mapeamento da rigidez foi estimado a partir da análise da 

deformação no tecido sob estresse (método quasi-static) (Gennisson et al., 2013). Durante 
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a compressão manual repetida, uma curva contínua aparece no monitor, indicando a 

tensão instantânea média geral na janela da coleta dos dados elastograficos, e assim a 

pressão foi controlada durante todo o tempo da coleta dos dados. 

 

Elaboração e caracterização de um pad e de um phantom simulador clínico de 

membro superior com linfedema para testes preliminares 

 

Para desenvolvimento do pad de referência foi utilizando um material produzido 

a partir de um copolímero em bloco de estireno - etileno/ butileno - estireno (SEBS) - 

Shore 64, com 10% em massa. No simulador clínico, um phantom simulador do tecido 

com linfedema, foram criadas duas camadas (M e L): a camada M com 9% de SEBS 

(Shore 72), mais rígida que o material de background, que mimetiza o tecido subcutâneo 

com a presença de fibrose e a camada L com 9% de SEBS (Shore 72) mais 5% de 

polietileno, para aumentar a rigidez do material.  

A Figura 1a apresenta um esquema da disposição dos materiais utilizados, sendo 

que foram incorporadas 0,1% de micropartículas de PVC no preparo de cada material, 

para mimetizar o espalhamento das ondas ultrassônicas ao observado em tecidos 

biológicos, bem como deixar a imagem de ultrassom modo B com aparência equivalente.  
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Figura. 1. a) Ilustração do ordenamento dos materiais utilizados, onde (P) é o Pad de referência, feito a 
base de SEBS (Shore 64), (M) a camada do simulador clínico preparada com SEBS (Shore 72) e (L) a 
camada mais rígida do simulador feita com SEBS (Shore 72) e polietileno. b) Imagem do pad acoplado ao 
simulador clínico. Fonte: Arquivo Pessoal  

 
 

A caracterização do Módulo de Young, que define a rigidez dos materiais, foi 

efetuada a partir de um ensaio mecânico em três amostras cilíndricas (com 2,5 cm de 

diâmetro e 2 cm de altura) de cada material, utilizando um texturômetro Modelo TA.XT 

Plus Texture Analyzer (Stable Micro Systems, Surrey, UK). O teste mecânico consistiu 

em comprimir cada amostra ao longo do seu eixo axial em 15% de sua altura com uma 

ponta de prova específica para sua geometria. O texturômetro forneceu por meio do 

software Exponet, gráficos de deformação em função da tensão mecânica aplicada; e o 

módulo de Young foi estimado calculando-se o coeficiente angular do gráfico obtido 

através deste software mesmo software. 

Para gerar os mapas de deslocamento foi empregada a técnica de block matching, 

cujo algoritmo é utilizado para determinar os deslocamentos das estruturas internas dos 

tecidos, quando deformados. A técnica de block matching foi aplicada em mapas sinais 

se US coletados em modo RF para detectar a deformação relativa de um tecido afetado 

por linfedema em relação à deformação do phantom de referência (Pad) desenvolvido e 

caracterizado. O algoritmo de block matching implica que ao menos dois mapas de RF 

sejam obtidos, um antes da aplicação de uma tensão e o outro após a aplicação desta 

tensão.  

Na técnica empregada, um kernel, dado por: 



 120 

 

(t)= K(r(i, j,t))      (1) 

 

em um tempo t, é definido como um grupo de pontos, localizados em uma janela que 

inclui um ponto de referência r(0,0,t). Considerando que a região de interesse foi 

submetida a uma tensão, que acarretou em sua deformação, cada ponto r1(i,j,t) irá 

deslocar-se para uma nova posição r2(i,j,t), dada por:  

 

r (i, j,t +1)= r (i, j,t)+ D (i, j,t), (3) 21r    (2) 

 

em que Dr(i,j,t) representa o deslocamento da estrutura r1(i,j,t) nas direções i e j. O 

deslocamento Dr(i,j,t) de cada ponto 𝑟𝑛(i,j,t) é determinado através da correlação cruzada 

(f*g) entres os dois mapas, dada por:  

 

  (3) 

 

A letra f representa o sinal do eco gerado pré-compressão e g, pós-compressão. 

Feito isto obtemos a função f*g, que representa a área de intersecção entre ambos os sinais 

em função da translação de um dos sinais; e o deslocamento Dr(i,j,t) é obtido pegando o 

valor máximo desta função. 

 

Aplicação do protocolo de medida em pacientes afetados por linfedema decorrente do 

tratamento do câncer de mama 

 
Participantes 
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Foram convidadas e eleitas a participar deste estudo 125 mulheres com LCM, 

sendo que dessas, 83 foram excluídas pelos critérios estabelecidos e 42 pacientes foram 

alocadas neste estudo. A amostra foi calculada com base no estudo de Suehiro et al. 

(2014), com um poder estatístico de 80% e um erro alfa de 0,05. O programa utilizado 

foi o StateMate 2 (GraphPad Software® v 2.0), resultando em n=35, sendo que para 

compensar possíveis perdas, foi considerado uma amostra de 42. 

Os critérios de inclusão foram mulheres com idade acima de 21 anos, que tivessem 

recebido tratamento para câncer de mama unilateral, apresentassem linfedema unilateral 

decorrente do tratamento para o câncer de mama, segundo critérios de Sander et al., 

(2001). Foram excluídas mulheres com afecções cutâneas; tratamento adjuvante em 

curso; diagnóstico de metástase ou edema inexplicável no braço não envolvido. Nenhum 

dos participantes estava em tratamento intensivo com linfedema.  

 
Medidas do linfedema 

 
Avaliação do volume do membro 

 
O volume do membro foi avaliado por medida indireta, decorrente da avaliação 

da perimetria de ambos os membros superiores e a soma do volume aproximado de seis 

cones truncados, formado pelos pontos de medidas das circunferências dos sete pontos 

do braço e antebraço. A soma dessas seis partes forneceu o volume total do membro 

(Andersen et al., 2000). O linfedema foi considerado como uma diferença > 200 mL entre 

o volume do membro afetado e o volume do membro contralateral (Sander et al., 2002).  

O método de medida do volume indireto possui bons níveis de confiabilidade intra 

e inter-examinadores, com valores de coeficiente de correlação intraclasse (ICC) de 0.99 

(Taylor et al., 2006). 
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Medida da fibrose do tecido afetado por linfedema 

 
Após ter desenvolvido e caracterizado o phantom de referência (Pad) o protocolo 

adotado para geração dos mapas elastográficos consistiu em 2 etapas: (1) Estabelecer os 

7 pontos de medida distribuídos ao longo do membro superior afetado por linfedema 

como mostra a Figura 2; (2) acoplar o Pad ao membro no ponto de interesse e adquirir a 

imagem em modo B, os mapas de RF e os mapas elastográficos de ambos os membros 

superiores (afetado pelo linfedema e não afetado pelo linfedema)  

O sinal foi coletado na região anterior do membro superior afetado e não afetado 

pelo linfedema nos sete pontos já pré-definidos para perimetria, considerou-se uma linha 

iniciando do acrômio e passando pelo ponto médio entre os epicôndilos e o processo 

estilóide do rádio e da ulna para padronização destes pontos. Estes pontos foram 

numerados de 1 a 7 para apresentação nos resultados (Figura 2). Outros estudos que 

quantificam as características do tecido subcutâneo usam a região anterior do antebraço 

(Chen et al., 2018, Kim et al., 2018). Esta é uma superfície relativamente nivelada onde 

existe a conveniência de posicionamento do transdutor de US e do pad (Figura 2).  

Em cada imagem de US, a região de interesse (ROI) foi definida como a distância 

entre duas linhas ecogênicas, como descrito em trabalhos anteriores definindo o tecido 

subcutâneo, onde foi mensurada a textura (Rönkä 2004, Warren 2007). 
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Figura. 2. a) Imagem ilustrativa dos pontos utilizados para realização da elastografia. b) Colocação do pad 
e do transdutor de US. 
Fonte: Arquivo Pessoal  

 

Nos sete pontos pré-definidos para obtenção do sinal de ultrassom do membro 

superior afetado e não afetado pelo linfedema foram obtidos 30 frames para cada ponto. 

Para esta análise foi utilizado o arquivo com o mapa elastográfico (.elo). Para cada ponto, 

foram realizadas três análises, ao final foi realizada a média destas análises para cada 

paciente. Por meio do software Image J®com a adição de um novo plugin foram 

selecionadas as três imagens. Em seguida, para cada imagem, foi realizada a mensuração 

da textura (Módulo de Young) em Quilopascal (kPa) do tecido subcutâneo em relação ao 

pad na mesma imagem (Figura 3). Lembrando que o pad teve suas propriedades biofísicas 

caracterizadas, seu padrão de espalhamento de eco foi o mesmo em todas imagens de US 

coletadas.  
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O tecido subcutâneo nos membros superiores em cada ponto foi mensurado em 

comparação com um padrão de textura conhecido, o pad. Desta forma, mais do que ver a 

relação da elasticidade do tecido subcutâneo, este método permitiu de forma segura 

comparar os pontos em uma relação topográfica da textura no mesmo membro superior, 

e também permitiu comparar ponto a ponto do membro superior afetado e membro 

superior não afetado pelo linfedema. 

 

 
Figura. 3. Avaliação da elastografia no software Image J® 
Fonte: Arquivo Pessoal  
 
 
Análise Estatística 

 
Os dados foram submetidos a uma análise exploratória que teve como objetivo 

básico sintetizar uma série de valores de mesma natureza, permitindo uma visão global 

da variação desses valores, organizando e descrevendo os dados de em tabelas com 

medidas descritivas. 

Após a tabulação das variáveis da elastografia foi aplicado o teste de normalidade 

de Shapiro-Wilk para analisar a distribuição dos dados que foi paramétrica. A relação 

topográfica dos sete pontos foi realizada para cada membro superior (afetado e não 

afetado) por meio de ANOVA seguido do teste de Tukey. A comparação ponto a ponto 

entre o membro superior afetado pelo linfedema e o membro superior contralateral, não 

afetado pelo linfedema, foi realizada por meio do teste T relacionado. Em todos os 

cálculos foi fixado o nível crítico de 5% (p<0,05), sendo o processamento dos dados 

efetuado pelo software SPSS, versão 17.0. 
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RESULTADOS 
 
Elaboração e caracterização de um pad e de um phantom simulador clínico de 

membro superior com linfedema para testes preliminares 

 

A Tabela 1 mostra os valores obtidos da caracterização mecânica de cada material. 

No Pad, utilizado como referência para a as medidas, e no simulador clínico, onde estão 

presentes as camadas L, mimetizando pele e músculos e camada M, mimetizando o tecido 

subcutâneo com fibrose. 

Tabela. 1. Caracterização mecânica dos materiais utilizados no desenvolvimento do 
phantom de referência, Pad, e do simulador clínico do linfedema. 

 Materiais Módulo de Young 
(kPa) 

Pad (Phantom de referência)  SEBS (Shore 64)  38,7 ± 0,7  
Simulador 

Clínico 
Camada M  SEBS (Shore 72)  72,2 ± 1,5  
Camada L  SEBS (Shore 72) e polietileno  141 ± 3  

 
O Strain Ratio foi calculado fazendo a razão entre os valores alcançados para a 

deformação mediana de cada ROI, o qual resultou em 0,31. Por outro lado, ao calcular a 

razão entre os Módulos de Young caracterizados para comparação pois, a deformação é 

proporcional ao módulo de Young se considerarmos que a distribuição de tensões é 

constante. Logo, o valor obtido para a razão dos Módulos de Young dos respectivos 

materiais, foi de 0,27, que está́ próximo do valor calculado para Strain Ratio. Portanto, o 

protocolo desenvolvido apresenta resultados condizentes com o esperado e pode ser 

adotado como um método para quantificar o grau de rigidez de tecidos afetados por 

linfedema.  
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Aplicação do protocolo de medida em pacientes afetados por linfedema decorrente 

do tratamento do câncer de mama. 

 
As características gerais e relativas ao tratamento cirúrgico das pacientes 

submetidas a avaliação do linfedema por meio de ultrassom estão presentes na Tabela 2. 

 
Tabela. 2. Características gerais das pacientes com linfedema. 

Características   
Idade (anos) 58 (9.7)  
IMC (Kg/m2) 31,86 (6.05)  

Tipo de cirurgia 

  
Mastectomia 24 
Quadrantectomia 10 
Nodulectomia 8 

Lado cirurgia 
  
Direito 23 
Esquerdo 19 

   

Linfadenectomia Axilar Sim 42 
Não 0 

*Valores apresentados em média (desvio-padrão). IMC = Índice de massa corpórea. 

 

Os resultados referentes à elastografia, apresentadas como módulo de Young, do 

membro superior afetado e não afetado pelo linfedema estão presentes na Tabela 3. Na 

análise topográfica (relação dos sete pontos no mesmo membro superior), no membro 

superior não afetado pelo linfedema os pontos P1, P3, P5,P6 e P7 são maiores 

estatisticamente que o P4 (cotovelo), já o ponto P1 é maior estatisticamente que o P2. No 

membro superior afetado pelo linfedema, o P4 continua sendo significativamente menor 

que a maioria dos pontos (P1,P5,P6,P7), no entanto, diferente do membro superior não 

afetado, o antebraço (P5) apresenta maiores valores, ou seja, maior rigidez. 

Na tabela 3, quando comparado ponto a ponto entre o membro superior afetado 

pelo linfedema e não afetado foram encontradas diferenças significativas para um ponto 

na região no braço (P2), mas esta diferença é ainda mais representativa nos pontos do 
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antebraço (P5, P6, P7) em todas estas análises o membro superior linfedematoso 

apresentou maior valor, ou seja, uma textura mais rígida.  

 
Tabela. 3.Valores referentes a elastografia em kPa do tecido subcutâneo no membro 
superior afetado (MSA) e membro superior não afetado (MSNA) pelo linfedema nos sete 
pontos pré-determinados. 

PONTOS MAS MSNA p 
P1 67,34 (27,10)a 66,14 (16,62)c 0,103 
P2 61,92 (30,22)b 51,10 (9,90)e 0,019 
P3 58,98 (16,79)b 56,60 (16,69)c 0,456 
P4 47,34 (16,55) 43,01 (19,74) 0,124 
P5 79,69 (27,20)a 55,84 (13,05)d <0,001 
P6 71,87 (13,26)a 55,39 (18,25)c <0,001 
P7 73,13 (35,30)a 57,67 (23,24)c 0,013 

TOPOGRAFIA F1 F2  
9,151 6,30  

*Valores apresentados em média (desvio-padrão), kPa. 
a Difere de P4 no MSA (p <0.001, ANOVA de medidas repetidas post hoc LSD) 
b Difere de P5 no MSA (p <0.001, ANOVA de medidas repetidas post hoc LSD) 
c Difere de P4 no MSNA (p <0.001, ANOVA de medidas repetidas post hoc LSD) 
d Difere de P4 no MSNA (p <0.005, ANOVA de medidas repetidas post hoc LSD) 
e Difere de P1 no MSNA (p <0.001, ANOVA de medidas repetidas post hoc LSD) 
 
 
DISCUSSÃO 

 
Métodos quantitativos da mensuração tecidual do linfedema de membros 

superiores decorrente do tratamento do câncer de mama são limitados (O’Donnell et al., 

2018). Com o objetivo de fomentar a literatura e a avaliação clínica consistente do tecido 

fibrótico do linfedema, este estudo trouxe um método capaz de avaliar o tecido 

subcutâneo fibrótico do linfedema por meio do ultrassom modo elastografia, trazendo 

medidas quantitativas úteis tanto para estudos futuros quanto para a prática clínica e 

também uma relação topográfica da elastografia dos membros superiores e a comparação 

entre eles. 

A elastografia é uma ferramenta quantitativa objetiva que avalia a elasticidade do 

tecido e pode estimar modificações da elasticidade do tecido subcutâneo (Adriaenssens 

et al., 2012). A elastografia em tempo real no método quasi-static detecta a rigidez e a 

dureza dos tecidos por meio da visualização do deslocamento relativo dos tecidos 
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(distribuição da tensão) nos tecidos moles (Havre et al., 2011). O principal conceito desse 

método no linfedema é que a fibrose da pele e do tecido subcutâneo progride com o 

linfedema e, como resultado, presume-se que esses tecidos afetados sejam mais rígidos, 

o que significa ter uma maior rigidez devido à menor deformidade do que o tecido não 

afetado (Havre et al., 2011). A elastografia freehand é operador dependente, exigindo 

compressão manual (Gennisson et al., 2013, He et al., 2017). No entanto, neste estudo a 

compressão foi monitorada por meio de mapa de deslocamento no monitor do ultrassom 

e todas as avaliações foram realizadas pelo mesmo profissional treinado e habilitado para 

este tipo de avaliação.   

Diferentes algoritmos são aplicados para estimar a deformação de parâmetros 

mecânicos, ou elasticidade, e mapear a elasticidade em uma imagem. Os resultados são 

comumente relatados como uma descrição subjetiva da apresentação de cores no 

elastograma, variando de vermelho (tecido mais rígido) a azul, tecido mais macio 

(Gaspari et al., 2009) ou como uma taxa de deformação, que é a área de interesse sobre o 

tecido não afetado circundante dentro do mesmo campo de visão (Suehiro et al., 2015). 

É importante salientar que as estimativas encontradas no presente estudo ocorrem 

na mesma imagem, por exemplo em uma comparação do tecido subcutâneo com a 

musculatura, desta forma, consegue-se inferir sobre a rigidez tecidual. O estudo traz um 

importante método de padronização das medidas com a utilização do phantom, e desta 

forma possibilita quantificar e relacionar as medidas, sendo importante base para outros 

estudos. 

Em estudos que tem por objetivo avaliar os resultados inerentes a determinada 

intervenção terapêutica, o emprego deste método permite realizar comparações pré e pós-

intervenção. 
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Os resultados obtidos neste estudo, sugerem que a elaboração e utilização de um 

pad, produzido com um material cujo Módulo de Young é conhecido, permite a obtenção 

de parâmetros quantitativos para estimar a rigidez do tecido avaliado,  

O Estudo (Forte et al., 2019) concluiu que a avaliação por meio do ultrassom é 

interessante para pacientes em estágios moderados a avançados do linfedema. No entanto, 

são necessários métodos mais eficazes para avaliar as etapas anteriores.  

O ultrassom e elastografia podem ser ferramentas úteis para o diagnóstico de 

linfedema de membros relacionados ao câncer de mama em estágio inicial, e no estágio 

latente. Nos pacientes com linfedema latente, os valores de espessura e rigidez do tecido 

cutâneo e subcutâneo do antebraço foram superiores aos do antebraço. Nos pacientes com 

linfedema clínico, os valores de espessura e rigidez do tecido cutâneo e subcutâneo no 

membro afetado foram maiores que os do membro contralateral (Polat et al., 2020). No 

entanto, apenas dois pontos foram avaliados um em braço, e outro no antebraço. Os 

resultados deste estudo mostram que o linfedema afeta de forma diferente o membro 

superior, a região de antebraço do membro superior com linfedema apresentou valores 

muito maiores na elastografia, o mesmo não ocorreu no contralateral. Portanto, deve-se 

existir a preocupação de avaliar o membro superior como um todo. 

A avaliação de um número maior de pontos no membro superior em estudo 

(Hashemi 2019) encontrou uma taxa de deformação mais alta no membro superior não 

afetado em comparação com o membro superior afetado em todos os locais de tecido 

adiposo subcutâneo. Também observou locais específicos para avaliar o linfedema de 

membros superiores pós tratamento do câncer de mama que apresentavam uma maior 

diferença nas taxas de deformação, sugerindo que a diferença das propriedades mecânicas 

dos tecidos não se limita a uma única área. No entanto, este estudo avaliou um número 

pequeno de pacientes, a avaliou foi realizada na região posterior dos membros superiores. 
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Estudos das alterações intrínsecas no linfedema mostram que as principais alterações são 

encontradas na região anterior do membro superior (Suami et al., 2007), inclusive o 

primeiro local comum de edema é o antebraço anterior, que geralmente é mais 

complacente (Denlinger et al., 2018). 

Estudos (Hashemi et al., 2019; Polat et al., 2020) avaliaram a aplicabilidade do 

US no modo elastografia como método de diagnóstico, estadiamento e avaliação do 

linfedema no pós tratamento do câncer de mama. No entanto, estes 

empregarambiomarcadores de imagem específicos para comparar os resultados. Por esses 

motivos, são necessários mais estudos testando esses métodos de US e, eventualmente, 

outras técnicas de imagem, em tamanhos maiores de amostra e em mais pontos no 

membro superior para estabelecer a localização exata do a ser avaliada, e os melhores 

biomarcadores de imagem e os pontos de corte específicos que podem diferenciar o 

diagnóstico e o grau da doença (Forte et al., 2019).  

Dentre os estudos sobre o uso de elastografia em membros inferiores (Forte et al., 

2019), apenas Suehiro et al. (2014) não encontraram diferença significativa nas 

deformações entre as membros afetados e não afetados, independentemente da região. 

Possivelmente a divergência de resultados pode estar relacionada a teorias discutidas em 

estudos (Mihara et al., 2011, Suehiro 2015), que apontam que o US não é capaz de 

diferenciar grandes quantidade de água (alta tensão), e pouca fibrose (baixa tensão), 

possivelmente presentes em linfedemas, podendo ocasionar sobreposição de imagens, e 

pode ter interferido nos achados em regiões com maior quantidade de líquido, 

dificultando a avaliação da textura.  

Os achados estão limitados a reprodução a determinados tipos de equipamentos 

de ultrassom que realizam uma compressão linear das imagens.  
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CONCLUSÃO 
 

O modo elastografia freehand (quasi-static), associado a um pad de medidas 

biofísicas caracterizadas, foi considerado uma ferramenta válida para avaliação da fibrose 

tecidual do linfedema relacionado ao câncer de mama. A relação topográfica e 

comparação com o membro superior contralateral mostrou que a fibrose é distribuída de 

forma irregular, sendo o antebraço a região mais afetada, mostrando a importância de se 

analisar mais pontos no membro superior. 
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7  CONCLUSÃO 

Por meio dos dados e resultados expostos nesta tese, pode-se concluir que: 

• A ocorrência de linfedema no total da população estudada após tratamento para o 

câncer de mama foi alta; 

• O tempo médio de surgimento do linfedema foi muito irregular, variando de 

meses a anos; 

• Na população com linfedema estudada foi identificada uma maior porcentagem 

de obesidade, mastectomia e radioterapia;  

• Tanto na análise topográfica da perimetria quanto na volumetria, as regiões mais 

próximas ao cotovelo foram as que apresentaram a maior diferença quando 

comparado ao membro superior não afetado pelo linfedema;  

• O pad elaborado como referência para a elastografia por ultrassom, permitiu a 

obtenção de parâmetros quantitativos para estimar a rigidez dos tecidos avaliados 

(simulador clínico e paciente); 

• A espessura do tecido subcutâneo foi maior em todas as medidas do membro 

superior afetado pelo linfedema quando comparado ao membro contralateral, 

exceto no cotovelo;  

• Os valores de entropia não mostraram diferença entre os membros superiores 

afetado e não afetado pelo linfedema. 

• A ecogenicidade foi maior em todo o membro superior afetado pelo linfedema, 

exceto no punho; 

• O modo elastografia freehand (quase-static) associado a um pad de medidas 

biofísicas caracterizadas foi uma ferramenta válida para avaliação da textura 

fibrose tecidual do tecido subcutâneo no linfedema; 
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• A relação topográfica e comparativa do membro superior com linfedema com o 

membro superior contralateral mostrou que a rigidez tecidual é distribuída de 

forma irregular, sendo o antebraço a região mais afetada.   
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os estudos apresentados nesta tese demostraram que apesar do surgimento de 

novas técnicas menos agressivas para o tratamento do câncer de mama, a morbidade 

linfedema ainda afeta muitos indivíduos, e a incerteza quanto à possibilidade de 

surgimento é fator preocupante para muitos pacientes. 

A avaliação clínica padrão do linfedema possui algumas limitações, tanto pela 

confiabilidade, quanto pela reprodutibilidade das técnicas envolvidas. 

O caráter definitivo do linfedema, decorre de alterações fisiopatológicas ainda não 

completamente esclarecidas, e a avaliação do controle da morbidade por meio de 

perimetria/volumetria, não consegue detectar alterações específicas do tecido acometido, 

diferenciando de outras questões, como por exemplo no caso de alterações teciduais 

inerentes ao emagrecimento. 

O diagnóstico por imagem de ultrassom, além de ser não invasivo, é relativamente 

acessível, e possibilita identificar o envolvimento tecidual real por meio de medidas como 

espessura e ecogenicidade, que podem ser reaplicadas, além da forma precisa de avaliação 

de textura por meio da elastografia. Possibilita uma medida objetiva de diagnóstico para 

o controle adequado da disfunção. Desta forma, é possível avaliar o linfedema decorrente 

do tratamento do câncer de mama de forma mais adequada, bem como é possível verificar 

o efeito inerente a diferentes intervenções terapêuticas, proporcionando terapias mais 

assertivas e eficazes. 
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