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RESUMO

FERREIRA, VTK. Influência da dor miofascial sobre a qualidade de vida e a postura
em mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama. 2016 78 f. Tese
(Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,
Ribeirão Preto, 2016.
A dor crônica que afeta mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama envolve
o componente muscular relacionado com a dor miofascial, e está é caracterizada,
sobretudo, pela presença de pontos gatilhos miofasciais. O objetivo do presente estudo
foi correlacionar a dor miofascial crônica mensurada por meio intensidade de dor,
limiar de dor à pressão e catastrofização com a qualidade de vida, postura,
distribuição da pressão plantar e temperatura cutânea, em mulheres submetidas ao
tratamento do câncer de mama. Para tanto, foram incluídas no estudo 40 mulheres
submetidas ao tratamento do câncer de mama, com média de idade de 54,71±14,00
anos, e queixa de dor na região do tronco superior, com ponto gatilho miofascial ativo e
de localização central no músculo trapézio fibras descendentes. Foram empregadas na
avaliação a escala numérica de dor, algometria, escala de pensamentos catastróficos
sobre dor, termografia infravermelha, qualidade de vida, avaliação postural e
baropodometria. A análise estatística foi apresentada por meio de medidas de tendência
central e dispersão. A distribuição dos dados foi verificada por meio do teste de
Shapiro-Wilk. Foi considerado o coeficiente de correlação de Pearson (r) para a
associação de variáveis paramétricas e, para variáveis não paramétricas, foi empregado
o coeficiente de correlação de Spearman (rs). Foram observados os seguintes resultados
significativos: negativa associação entre a qualidade de vida e intensidade de dor (rs = 0,400, p = 0,031); negativa associação entre a qualidade de vida e catastrofização (rs = 0,472, p = 0,010); positiva associação entre a qualidade de vida e o limiar de dor à
pressão do lado operado (r = 0,329, p = 0,038); positiva associação entre o ângulo da
cifose torácica e a intensidade de dor (rs = 0,321, p = 0,044); e negativa associação entre
o ângulo de protrusão cervical e o limiar de dor à pressão do lado operado (rs = -0,474, p
= 0,002) e do lado não operado (rs = -0,454, p = 0,003). A dor miofascial em mulheres
que foram submetidas ao tratamento do câncer de mama gera redução na qualidade de
vida e alterações posturais, com aumento dos ângulos da cifose torácica e de protrusão
cervical.
Palavras-chave: Neoplasias da mama; Mastectomia; Síndromes da dor miofascial.
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ABSTRACT

FERREIRA, VTK. Influence of myofascial pain on quality of life and posture in women
undergoing treatment for breast cancer. 2016. 78 f. Thesis (Ph.D.) - Ribeirão Preto
School of Medicine, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.
Chronic pain that affects women undergoing treatment for breast cancer involves the
muscular component of myofascial pain, characterized by the presence of myofascial
trigger points. The aim of this study was to correlate chronic myofascial pain, measured
by means of pain intensity, pressure pain threshold and pain catastrophizing with quality
of life, posture, plantar pressure distribution and skin temperature in women undergoing
treatment for breast cancer. The study included 40 women undergoing treatment for
breast cancer, with a mean age of 54.71±14.00 years, complaints of pain in the upper
body region, with active myofascial trigger point centrally located on the descending
fibers of the trapezius muscle. The Numeric Pain Scale, algometry, the Pain
Catastrophizing Scale, infrared thermography, quality of life, postural assessment and
baropodometry were used. Statistical analysis was presented by means of central
tendency and dispersion measurements. Distribution of the data was verified by means
of the Shapiro-Wilk test. For association of parametric variables, Pearson's correlation
coefficient (r) was applied, and Spearman's correlation coefficient (rs) was used for
nonparametric variables. The following significant results were observed: negative
association between quality of life and pain intensity (rs = -0.400, P = 0.031); negative
association between quality of life and pain catastrophizing (rs = -0.472, P = 0.010);
positive association between quality of life and the pressure pain threshold on the
operated side (r = 0.329, p = 0.038); positive association between the angle of thoracic
kyphosis and pain intensity (rs = 0.321, p = 0.044); and negative association between the
cervical protrusion angle and pressure pain threshold on the operated side (rs = -0.474, P
= 0.002) and the non-operated side (rs = -0.454, P = 0.003). Myofascial pain in women
who underwent treatment for breast cancer leads to a reduction in quality of life and
postural changes, with increased angles of thoracic kyphosis and cervical protrusion.
Keywords: Breast neoplasms; Mastectomy; Myofascial pain syndromes.
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1. INTRODUÇÃO

A experiência dolorosa crônica relacionada ao tratamento do câncer de mama é
caracterizada pela presença de dor persistente por mais de três meses em mulheres
submetidas ao tratamento cirúrgico e/ou adjuvante. Acreditava-se que a dor crônica
nesta população era um sintoma pouco frequente (Carpenter et al., 1998). No entanto, a
incidência da dor crônica pode acometer de 25 a 60% das pacientes, com dor referida na
região anterior e/ou lateral do tórax, axila e membro superior (MacDonald et al., 2005;
Gärtner et al., 2009; Fabro et al., 2012).
O componente muscular da dor crônica que afeta mulheres mastectomizadas
pode estar diretamente relacionado à dor miofascial que é caracterizada, sobretudo, pela
presença de pontos gatilhos miofasciais (Torres Lacomba et al., 2010; Desai et al.,
2013). Definidos como estruturas hipersensíveis localizados em uma banda tensa de
determinado músculo esquelético em disfunção, desencadeando alterações motoras,
sensitivas e autonômicas (Ge & Arendt-Nielsen, 2011; Bron & Dommerholt, 2012). Em
mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama, os pontos gatilhos miofasciais
localizam-se preferencialmente nos músculos peitoral maior, levantador da escápula e
trapézio superior (Fernández-Lao et al., 2012a).
Outra variável clínica importante é a qualidade de vida de mulheres tratadas por
câncer de mama, que pode ser afetada em função da agressividade dos tratamentos
(Peuckmann et al., 2009). No entanto, a relação da repercussão da dor miofascial sobre
esta variável nesta população é desconhecida. Além disso, a remoção unilateral da
mama pode afetar a distribuição da pressão plantar e o controle postural de mulheres
submetidas ao tratamento do câncer de mama (Wampler et al., 2007; Winters-Stone et
al., 2011).
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A termografia infravermelha é outro instrumento recentemente empregado em
indivíduos com dor. A mesma possibilita investigar a dor miofascial (Haddad et al.,
2012; Dibai-Filho et al., 2013) por meio da distribuição da temperatura cutânea. No
entanto, revisão sistemática aponta para os poucos artigos enfocando a acurácia e
confiabilidade da termografia infravermelha em pontos gatilhos miofasciais, não
existindo concordância para o padrão de temperatura cutânea sobre estas estruturas
(Dibai-Filho e Guirro, 2015). Dentro deste contexto, destaca-se que a literatura
científica ainda carece de investigações sobre a dor miofascial em mulheres submetidas
ao tratamento do câncer de mama. Nestes termos, o presente estudo se justifica devido à
necessidade do estabelecimento da possível associação entre a dor miofascial crônica e
outras variáveis clínicas importantes em mulheres submetidas ao tratamento do câncer
de mama.
Diante do exposto, estabelece-se a hipótese de que existe significativa
associação da dor miofascial com a qualidade de vida, postura, distribuição da pressão
plantar e temperatura cutânea em mulheres submetidas ao tratamento do câncer de
mama. Os resultados deste estudo podem, assim, fundamentar e subsidiar intervenções
clínicas, visando uma abordagem multidimensional com enfoque sobre a avaliação e
reabilitação da dor miofascial nesta população.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Câncer de mama

O A história do câncer de mama vem deste os tempos antigos e data de 3.500
a.C., relatado pelos antigos egípcios com descrição bastante precisa em papiros
encontrados por Edwin Smith e George Ebers (Papavramidou et al., 2010; Akam e
Siddiqui, 2012). Em 460 a.C., Hipócrates, considerado o pai da medicina, inseriu a
palavra grega “karkinos” como terminologia para identificar os canceres. Ainda no
primeiro milênio, Galen já observava que o câncer poderia aparecer em qualquer parte
do corpo, mas evidenciou que principalmente nas mulheres com menstruação irregular
as lesões eram mais presentes na mama (Akam e Siddiqui, 2012; Sanchez, Meltzer
2012).
Atualmente, o câncer de mama é a neoplasia que mais acomete as mulheres em
todo o mundo (Myers et al., 2015; Torre et al., 2015). No Brasil, o cenário não é
diferente, a neoplasia é o tumor mais frequente entre as mulheres, com uma estimativa
em torno de 57.000 novos casos para o biênio 2016/2017 (Brasil, 2016). Entre 2009 e
2013, cerca de 16% das mulheres diagnosticadas com câncer de mama foram ao óbito
por ano (Brasil 2013).
Com o objetivo de controlar a evolução da doença, as cirurgias foram as
primeiras abordagens terapêuticas desenvolvidas, instituída com base no conceito do
cirurgião francês Henry LeDran, que em 1757 descreveu o câncer de mama com uma
doença local que quando não tratada acomete os linfonodos e entra na corrente
sanguínea, se disseminando para outras regiões (Akam e Siddiqui, 2012).
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Diversas modalidades terapêuticas desde então vem sendo empregadas com o
objetivo de aumentar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida das mulheres com
diagnóstico de câncer de mama (Boxer et al., 2013). Mesmo com todos os avanços nos
tratamentos da doença, a cirurgia permanece como a principal abordagem terapêutica
para o controle locorregional da doença, tanto para tumores primários como os que já
que apresentam evolução para os linfonodos (Kusminsky, 2015).
A opção terapêutica cirúrgica para o tratamento do câncer de mama teve início
em 1882 com Willian Halsted, que considerava o câncer de mama como uma doença
local que se disseminava pelo sistema linfático. Assim, o autor postulou que com a
retirada da glândula mamária invadida pelo tumor, além de todos os tecidos adjascentes
como músculos, fáscias e linfonodos axilares, seria possível oferecer às pacientes a
oportunidade de cura. Esta abordagem cirúrgica ficou conhecida como mastectomia
radical de Halsted (Halsted et al., 2014; Kusminsky, 2015; Haagensen, 1946).
Frente ao grande comprometimento causado pela mastectomia radical de
Halsted e, principalmente, por alguns cirurgiões da época questionarem a efetividade de
uma cirurgia tão agressiva para tumores com estadiamento entre I e II, Patey e
colaboradores, por volta da década de 1940, descrevem a mastectomia radical
modificada de Pattey (Winchester et al., 2005), cirurgia na qual se tem a retirada da
glândula mamária, do músculo peitoral menor e dos linfonodos axilares (Patey, 1967).
O objetivo do procedimento também é o de reduzir a agressividade das cirurgias. Na
mesma época surge ainda a mastectomia radical modificada de Madden, na qual se
realiza apenas a remoção da mama afetada pela doença, com preservação dos músculos
peitoral maior e menor e retirada dos linfonodos axilares no nível 1 e 2 (Madden, 1965).
Os relatos de cirurgias conservadoras, conhecidas como quadrantectomia e
tumorectomia, no qual apenas parte da mama que contém o tumor é removida, tem
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início por volta de 1920 (Boxer et al., 2013; Winchester et al., 2005). No entanto,
apenas entre 1980 e 1990 foi possível observar um aumento na taxa de sobrevida e uma
menor recorrência do câncer de mama nas mulheres que foram submetidas a este tipo de
cirurgia, quando associada à radioterapia (Sakorafas e Safioleas 2010; Veronesi et al.,
1981).
Com a evolução no tratamento cirúrgico do câncer de mama, outras abordagens
foram desenvolvidas e associadas à cirurgia, aumentando a sobrevida das mulheres e
diminuindo o desenvolvimento de morbidades. Entre os tratamentos adjuvantes, têm-se
a radioterapia, a quimioterapia, a terapia hormonal e, mais recentemente, a terapia alvo
(Kusminsky, 2015; Sakorafas e Safioleas 2010).
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2.2. Dor miofascial

Acreditava-se, que a dor crônica após o tratamento do câncer de mama era um
sintoma pouco frequente. No entanto, estudos consistentes constataram que este é um
sintoma comum e de alta incidência (Cheville e Tchou, 2007; Couceiro et al., 2014).
Esta dor ocorre, frequentemente, nas regiões que foram lesionadas durante a cirurgia de
retirada da mama associada a linfadenectomia axilar (Schou et al., 2014).
Dentre as possíveis causas da dor crônica, a dor miofascial tem se destacado
devido ao seu comprometimento muscular. É definida como um quadro doloroso
desenvolvimento na musculatura esquelética que tem como origem os pontos gatilhos
miofasciais (Borg-Stein e Simons, 2002). Estes, por sua vez, podem ser definidos como
nódulos palpáveis localizados na banda tensa de um músculo em disfunção que pode
levar mudanças sensoriais, motoras e autonômicas, caracterizados por dor local e
referida, além de comportamento ativo ou latente (Ge e Arendt-Nielsen, 2011; Bron e
Dommerholt, 2012).
A fisiopatologia do ponto gatilho miofascial é caracterizada por uma deficiência
metabólica, observada pelo aumento da atividade muscular que produz um aumento na
pressão intramuscular com uma compressão mecânica subsequente dos vasos
sanguíneos no músculo. Devido a este fato, ocorre uma série de acontecimentos em
cascata, como uma redução na oferta de oxigênio e glicose, ineficácia do metabolismo
aeróbico, ativação do metabolismo anaeróbico para a formação de trifosfato de
adenosina, acúmulo de ácido láctico, redução do potencial hidrogeniônico
intramuscular, redução na atividade da acetilcolinesterase e aumento da ação da
acetilcolina, aumento na concentração de cálcio intracelular, maior interação entre
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actina e miosina, e inflamação e dano muscular (Bron & Dommerholt, 2012; Moraska et
al., 2013).
Em mulheres submetidas ao tratamento por câncer de mama é possível
identificar a presença de pontos gatilhos miofasciais, principalmente nos músculos
envolvidos com a cintura escapular tais como peitoral maior, trapézio descendente,
rombóides e esternocleidomastoideo (Cheville & Tchou, 2007; Torres Lacomba et al.,
2010). Este quadro se desenvolve principalmente por alteração biomecânica causada
pelo encurtamento do músculo peitoral, que posiciona a escápula em protusão e
depressão. Assim, os músculos retratores da escápula, na tentativa de manter a simetria,
entram em espasmo muscular, gerando o desenvolvimento da disfunção miofascial nos
músculos da coluna cervical e do tronco superior (Kim & Park, 2004). Além disso, é
possível observar redução na atividade eletromiográfica dos músculos peitoral maior,
serrátil anterior e trapézio fibra descendentes durante atividades realizadas pelo membro
superior (Shamley et al., 2007).
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2.3. Qualidade de vida

A qualidade de vida segundo a Organização Mundial de Saúde (1998) é a
percepção da pessoa sobre seu bem-estar físico, social, emocional e funcional, sendo
muitos destes aspectos subjetivos e multidimensionais (Post, 2014). Em pacientes
oncológicos, a avaliação da qualidade de vida tornou-se uma atitude clínica importante,
a fim de quantificar e qualificar o impacto do tratamento (ASCO, 1996). Em pacientes
com câncer de mama, a avalição, mesmo que subjetiva, é capaz de demonstrar o
impacto do diagnóstico e do tratamento no dia a dia das pacientes (Brady et al., 1997).
É possível observar nos pacientes oncológicos que a qualidade de vida sofre
influência dos efeitos resultantes do tratamento para o câncer, tais com a dor e fadiga.
Além disso, outras preocupações podem surgir como alteração da feminilidade e da
sexualidade frente à remoção da mama, e os cuidados constantes com o membro
superior homolateral a cirurgia. Assim, estes fatores podem alterar a qualidade de vida
destas mulheres tanto no âmbito físico como emocional (Kampshoff et al., 2016).
A avaliação da qualidade de vida é feita, basicamente, por meio de questionários
que abordam diversos aspectos da vida da paciente. Um instrumento que pode ser
utilizado é o questionário 36-Item Short Form Health Survey (McHorney et al., 1993).
Apesar de ser um instrumento genérico, tem sido utilizado para avaliar as mudanças na
qualidade de vida de maneira geral, atribuíveis ao câncer de mama (Hsu et al., 2013).
Outros instrumentos específicos foram desenvolvidos para avaliar qualidade de
vida em pacientes oncológicos, sendo o mais utilizado atualmente o European Research
and Treatment of Cancer o (EORTC-C30). O mesmo contém um módulo específico
para avaliar o câncer de mama, podendo ser utilizado em mulheres em tratamento ou
que já finalizaram, composto por 23 questões que dão continuidade ao questionário
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geral da mesma organização, EORTC-BR23, o qual é composto por 30 questões que
avaliam aspectos relacionados à qualidade de vida nas últimas oito semanas (Sprangers
et al., 1996).
Outro instrumento que pode ser aplicado é o International Breast Cancer Study
Group (IBCSG). Trata-se de um questionário composto por apenas dez questões,
autoaplicável e que utiliza uma escala linear para pontuação (Butow et al., 1991). Já, o
Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast (FACT-B) é composto por 36
questões, sendo 27 referentes à qualidade de vida geral (FACT-G) e nove a problemas
específicos das pacientes com câncer de mama. A pontuação do FACT-B é obtida
através de escala Likert de cinco pontos onde maior a pontuação é diretamente
proporcional a maior a qualidade de vida (Brady et al., 1997). Frente aos diversos
instrumentos para avaliar a qualidade de vida de mulheres submetidas ao tratamento do
câncer de mama, em revisão sistemática recente o FACT-B foi identificado como a
melhor ferramenta para avaliar a qualidade de vida nesta população (Maratia et al.,
2016).
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2.4. Postura

A postura pode ser definida como o posicionamento dos segmentos corporais
em um espaço de tempo e para a manutenção do alinhamento postural é necessário um
menor gasto energético (Gangnet et al., 2003). Uma postura inadequada pode ser
caracterizada pela relação incorreta dos diversos segmentos, que levam ao encurtamento
e tensão muscular, dificultando a capacidade do indivíduo em realizar determinados
movimentos que podem comprometer o desenvolvimento de suas atividades de vida
diária (Blondel et al., 2012).
A postura estática pode ser influenciada por diversos fatores e, na mulher, o
volume da mama altera principalmente as curvaturas da coluna vertebral, como, por
exemplo, observa-se em mulheres que possuem mamas volumosas um aumento das
curvaturas fisiológicas na região cervical (Letterman e Schurter, 1980), na cifose
torácica e na lordose lombar conforme Figura 1 (Findikcioglu et al., 2007).

Figura 1. Curvaturas da coluna vertebral
na mulher. (Modificado de Lapid et al.,
Arch Plast Surg. 2013;40(5):559-63. p.
561)
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Com relação à postura em mulheres tratadas por câncer de mama, é possível
predizer que a cirurgia leva a alterações posturais. Rostkowska et al. (2006) observaram
elevação da posição da escápula homolateral à cirurgia, maior profundidade da cifose
torácica e inclinação do tronco para a frente no plano frontal. A assimetria da escápula e
do ombro são as alterações mais evidentes e que perduram mesmo após um longo
período de finalização do tratamento (Barbosa et al., 2013). Estas alterações posturais
podem ser observadas em mulheres que foram submetidas à mastectomia, cirurgia
conservadora, e nas que foram submetidas à reconstrução mamária (Atanes Mendes
Peres et al., 2015; Głowacka et al., 2016). Em relação ao efeito do tratamento adjuvante,
a radioterapia reduz a flexibilidade e a mobilidade da pele irradiada, o que leva a uma
fibrose tecidual secundária, influenciando, assim, na postura (Głowacka et al., 2016).
A avaliação da postura pode ser realizada de maneira quantitativa através de
tecnologias que vem oferecendo uma avaliação mais confiável por meio de recursos
como a fotografia e análise computadorizada. Assim, por meio de análises quantitativas,
identifica-se a existência de um padrão postural com tendência à simetria como
representação do padrão normativo para a postura ortostática (Ferreira et al., 2011).
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2.5. Distribuição da pressão plantar

A manutenção do equilíbrio e a execução da marcha humana exigem o
envolvimento de diversas estruturas do corpo, sejam elas musculoesqueléticas,
somatossensoriais, vestibular, visual e relacionadas ao sistema nervoso central (Winter,
1995). Dentre estas estruturas, os pés, através de mecanorreceptores distribuídos na face
plantar, fornecem um feedback sensorial e participam da dinâmica do controle do
equilíbrio estático e dinâmico (Kennedy & Inglis, 2002). Outras estruturas como
cápsula articular, ligamentos e músculos intrínsecos e extrínsecos do pé também
participam do controle motor para a manutenção do equilíbrio (Humphrey & Hemami,
2010).
Os receptores sensoriais e motores recebem uma força do solo, e uma força de
igual magnitude e em sentido oposto é exercida sobre o pé. Com os avanços
tecnológicos, é possível por meio do uso da plataforma de pressão detectar a área de
contato do pé, o pico de pressão e o descolamento ântero-posterior e médio-lateral do
centro de pressão, tornando-se possível a comparação entre o pé direito e esquerdo e em
diferentes regiões da face plantar. Este recurso vem sendo utilizado em diferentes
condições, tanto no ambiente clínico como em estudo com pacientes obesos (da Rocha
et al., 2014), gestantes (Ribas & Guirro, 2007) e diabéticos (Yang et al., 2015).
Em pacientes submetidas ao tratamento por câncer de mama, o emprego da
avaliação da pressão plantar é escasso, apesar de estudos evidenciarem alterações no
equilíbrio postural desta população (Wampler et al., 2007).
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2.6. Temperatura cutânea

A temperatura corporal pode ser dividida em temperatura central e periférica,
sendo a primeira rigorosamente controlada pelo corpo humano, mantendo-se em torno
de 37º C, enquanto que a periférica está condicionada a determinantes ambientais, locais
e metabólicos (Kurz, 2008).
A fisiologia da temperatura corporal é compreendida por uma complexa
relação entre as estruturas periféricas, sistema nervoso central e periférico, com
destaque para a regulação do sistema nervoso autônomo (Uematsu et al., 1988a). Esta
homeostase ocorre por duas vias, uma relacionada ao sistema nervoso central, que
processa no hipotálamo a informação recebida pelas vias aferentes e transmite pelas
fibras motoras eferentes a resposta para musculatura lisa dos vasos conectados a pele
(Edeiken & Shaber, 1986). A outra forma de termorregulação é realizada através do
arco reflexo viscerocutâneo, no qual a informação recebida pelas fibras aferentes é
processada no tronco encefálico, devido a um reflexo somatocutâneo ou viscerocutâneo,
recebido por impulsos gerados nos tecidos e órgãos e que podem provocar alteração na
temperatura cutânea (Uematsu et al., 1988b).
A temperatura cutânea ou periférica é responsável pela maior parte da
manutenção da temperatura corporal, uma vez que a mesma se altera sobremaneira para
que a temperatura central se mantenha estável. Assim, a temperatura cutânea depende
basicamente do fluxo sanguíneo local, do metabolismo dos tecidos localizados na
periferia do corpo e do ambiente (Anbar et al., 1998).
Considerando o sistema musculoesquelético, por meio da circulação sanguínea,
nutrientes e oxigênio são ofertados aos músculos, sendo controlada pela contração e
relaxamento muscular, por conseguinte, o aporte sanguíneo e o metabolismo muscular
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produzem energia, gerando calor. Assim, a superfície da pele sobre o tecido muscular
em contração emite radiação térmica refletindo o aumento da atividade metabólica no
local (Gratt & Anbar, 1998; Haddad et al., 2012).
A interpretação destes mecanismos fisiológicos se faz necessária para a devida
compreensão do método de mensuração da temperatura cutânea por meio da
termografia infravermelha. Este método baseia-se na emissão de radiação infravermelha
do corpo, refletindo, assim, a distribuição da temperatura na superfície corporal, sendo
utilizado na área da saúde como um recurso não invasivo empregado por alguns clínicos
e pesquisadores para avaliação e diagnóstico de diversas doenças, tais como distrofia
simpático reflexa (Niehof et al., 2006), diabetes (Balbinot et al., 2013), câncer de mama
(Wishart et al., 2010), inclusive na avaliação de pacientes com disfunções musculares e
síndrome dolorosa miofascial (Haddad et al., 2012).
A base fisiopatológica que respalda o emprego da termografia infravermelha em
pacientes com dor miofascial é que os pontos gatilhos miofasciais são estruturas clínicas
presentes em músculos em disfunções crônicas que apresentam alterações autonômicas
e metabólicas (Bron & Dommerholt, 2012; Shah et al., 2015). Nesse sentido, existe uma
redução da circulação sanguínea neste músculo em disfunção (Bron e Dommerholt,
2012), além da presença de mediadores inflamatórios rigorosamente sobre os pontos
gatilhos miofasciais (Shah et al., 2008).
Haddad et al. (2012) destacam a associação existente entre a temperatura
cutânea e o limiar de dor à pressão sobre pontos gatilhos miofasciais. No entanto,
revisão sistemática conduzida por Dibai-Filho & Guirro (2015) apontam que até o
presente momento poucos estudos foram publicados envolvendo termografia
infravermelha e pontos gatilhos miofasciais, e, até então, não existe concordância sobre
o padrão da temperatura cutânea nesta condição clínica.
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3. OBJETIVO

3.1. Objetivo geral

Avaliar a influência da dor miofascial na qualidade de vida e postura de
mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama.

3.2. Objetivos específicos

 Correlacionar a intensidade de dor, o limiar de dor à pressão e a
catastrofização com a qualidade de vida;
 Correlacionar a intensidade de dor, o limiar de dor à pressão e a
catastrofização com a distribuição da pressão plantar;
 Correlacionar a intensidade de dor, o limiar de dor à pressão e a
catastrofização com a temperatura cutânea;
 Correlacionar a intensidade de dor, limiar de dor à pressão e a
catastrofização com os ângulos posturais.

31

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Aspectos éticos

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das
Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP/USP), processo nº
067648/2013 (Anexo A). O recrutamento das voluntárias ocorreu no Núcleo de Ensino,
Pesquisa e Assistência na Reabilitação de Mastectomizadas da Escola de Enfermagem
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (REMA/EERP-USP).

4.2. Delineamento do estudo

Trata-se de um estudo transversal cego, no qual um pesquisador foi responsável
pelo recrutamento, diagnóstico e avaliação da dor miofascial, um segundo pesquisador
foi responsável pela avaliação da qualidade de vida, temperatura cutânea, avaliação
postural e distribuição da pressão plantar, enquanto um terceiro pesquisador foi
responsável pelo processamento e análise dos dados coletados.

4.3. Amostra

O cálculo amostral foi efetuado por meio do software Ene, versão 3.0
(Universidade Autônoma de Barcelona, Barcelona, Espanha), sendo baseado na
detecção de associação moderada entre as variáveis (r=0,50), com base na classificação
estabelecida no estudo de Munro (2001). Assim, considerando-se um poder estatístico
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de 90% e alfa de 5%, foi estimado um número de 34 pacientes. Considerando possíveis
perdas amostrais, foram recrutadas 40 voluntárias.
Foram convidadas a participar do estudo 63 pacientes, e destas, 23 foram
excluídas por diversos motivos, conforme mostra a Figura 2. Foram incluídas no estudo
quarenta pacientes do gênero feminino submetidas ao tratamento do câncer de mama,
com idades entre 35 e 75 anos e queixa de dor na região do tronco superior, com ponto
gatilho miofascial ativo e de localização central no músculo trapézio fibras
descendentes, localizado na distância média de uma linha imaginária traçada entre o
processo espinhoso da sétima vértebra cervical e a borda póstero-lateral do acrômio Figura 2 (Simons et al., 1999; Tsai et al., 2010).
Pacientes recrutadas (n = 63)

Elegíveis (n = 40)

Não Elegíveis (n = 23)
Não aceitou participar
(n = 14)
Presença de metástase
(n = 3)
Lesões ortopédicas
(n = 3)
Em tratamento fisioterapêutico

(n = 3)
Anamnese, diagnóstico e avaliação da dor miofascial (n = 40)
Avaliação da qualidade de vida (n = 40)

Avaliação postural (n = 40)
Avaliação da distribuição da pressão plantar (n = 40)

Avaliação da temperatura cutânea (n = 40)
Participaram da análise estatística (n = 40)

Figura 2. Fluxograma de recrutamento e procedimentos do estudo.
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No momento da avaliação do ponto gatilho miofascial o avaliador seguiu os
critérios estabelecidos por Gerwin et al. (1997) e Simons et al. (1999) Figura 3:
palpação da banda tensa; presença de um ponto hipersensível dentro da banda tensa;
contração local em resposta a palpação da banda tensa; relato de dor referida em
decorrência da compressão do ponto gatilho de até 2,5 kg/cm² (Ziaeifar et al., 2014).
Esta avaliação apresenta bons níveis de confiabilidade interavaliadores, com valores de
kappa variando entre 0,84 e 0,88 (Gerwin et al., 1997). O ponto gatilho miofascial foi
considerado ativo quando a paciente apresentou dor espontânea ou quando reportava
uma dor familiar após a compressão (Simons et al., 1999). O diagnóstico foi realizado
por uma fisioterapeuta com nove anos de experiência profissional.

C7
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Figura 3: Localização do ponto gatilho músculo
trapézio fibra descendente. Fonte: arquivo pessoal.
Foram adotados como critérios de exclusão no presente estudo pacientes com
metástases ou recidivas do câncer de mama, mastectomia bilateral, em tratamento
fisioterapêutico para a dor miofascial, com doenças degenerativas da coluna vertebral,
uso de analgésicos, anti-inflamatórios ou relaxantes musculares na última semana, e
relato de fibromialgia (van Middendorp et al., 2010).
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4.4. Procedimentos de avaliação

A amostra foi submetida à avaliação clínica padrão, composta de dados pessoais,
doenças pregressas, uso de medicamentos, dados relacionados ao tratamento do câncer
de mama, massa, altura e índice de massa corpórea (IMC), inspeção e palpação dos
pontos gatilho miofasciais (Apêndice A). Após anamnese, foi realizada uma única
avaliação com fisioterapeuta treinado e capacitado, em ambiente reservado e
climatizado. As pacientes foram avaliadas por meio da algometria, Escala Numérica de
Dor – END (Anexo B), Escala de Pensamentos Catastróficos sobre Dor – EPCD
(Anexo C), Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast - FACT-B+4 (Anexo D),
fotogrametria, baropodometria e termografia infravermelha.

4.4.1. Algometria

O limiar de dor à pressão foi avaliado por meio de algômetro Instrutherm
(modelo PTR 300, São Paulo, SP, Brasil). O procedimento foi efetuado com a paciente
sentada, tronco ereto, dorso completamente apoiado, pés apoiados no solo e mãos
apoiadas sobre os membros inferiores (Tsai et al., 2010).
Um examinador previamente treinado posicionou o algômetro com disco de
borracha medindo 1 cm² na extremidade, e exerceu uma compressão gradual, com
velocidade constante de pressão de aproximadamente 0,5 kg/cm²/s, controlada pelo
feedback sonoro de um metrônomo digital (Gonçalves et al., 2015), de forma
perpendicular às fibras do músculo trapézio superior, bilateralmente, exatamente sobre
os pontos gatilhos miofasciais (Figura 4). Os referidos pontos foram pressionados até a
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intensidade em que a paciente relatasse dor, sendo, então, registrado o valor visualizado
no visor do equipamento em kg/cm2.
A mensuração do limiar de dor à pressão foi realizada três vezes para cada
músculo e o valor médio foi considerado. Esta avaliação apresenta valores de
coeficiente de correlação intraclasse (CCI) aceitáveis, variando entre 0,88 e 0,90 e entre
0,74 e 0,89 para a confiabilidade intra e interavaliador, respectivamente (Nussbaum and
Downes, 1998).

Figura 4: Avaliação do limiar de dor a pressão. Fonte:
arquivo pessoal.

4.4.2. Escala Numérica de Dor (END)

A Escala Numérica de Dor (END) (Anexo B) foi empregada para mensuração da
intensidade da dor de 0 a 10, no qual o valor 0 representa “sem dor” e o numeral 10
representa “pior dor que se pode imaginar”, sendo a sua versão em português validada
por Ferreira-Valente et al. (2011).
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4.4.3. Escala de Pensamentos Catastróficos (EPCD)

A Escala de Pensamentos Catastróficos sobre Dor (EPCD) foi empregada para
avaliação da catastrofização da dor, desenvolvida por Flor et al. (1993), adaptada e
validada para a população brasileira por Sardá Junior et al. (2008). A escala é composta
de 9 itens escalonados em uma escala Likert que varia de 0 a 5 pontos associados às
palavras “quase nunca” e “quase sempre” nas extremidades (Anexo C). O escore total é
a soma dos itens, dividido pelo número de itens respondidos, sendo que o escore
mínimo pode ser 0 e o máximo 5. Não há pontos de corte, sendo que escores mais
elevados indicam maior presença de pensamentos catastróficos.

4.4.4. Qualidade de vida

A qualidade de vida foi avaliada por meio do Functional Assessment of Cancer
Therapy-Breast - FACT-B+4 (Brady, 1997; Coster, 2001), o qual se trata de um
questionário específico para sobreviventes do câncer de mama, validado para a língua
portuguesa por Michels et al. (2012). Possui os domínios bem-estar físico, bem-estar
social/familiar, bem-estar emocional, bem-estar funcional e preocupações adicionais
(câncer de mama e braço) (Anexo D). Apresenta respostas no formato da escala Likert
de cinco pontos, o escore total pode variar entre 0 a 160 pontos, e quanto maior for a
pontuação, melhor é a qualidade de vida do paciente.
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4.4.5. Termografia infravermelha

A temperatura cutânea foi avaliada por meio da termografia infravermelha com
câmera térmica marca FLIR Systems (T300, Wilsonville, OR, EUA), e precisão de até
0,05º C, sendo estabelecida emissividade de 0,98 e estabilizado o instrumento por 10
minutos antes do exame. Foi realizada a captura de três imagens infravermelhas em
sequência a uma distância de 100 cm da paciente, de forma a permitir o enquadramento
dos músculos a serem avaliados (Costa et al., 2013). Para tanto, as pacientes
permaneceram durante um período de 15 minutos em um ambiente com temperatura
controlada em torno de 23º C (Roy et al., 2006), sem presença de equipamentos
elétricos geradores de calor e sem incidência de ar ou luz solar, iluminado por meio de
lâmpadas fluorescentes.
As pacientes foram orientadas a evitar nas duas horas que antecederam a
avaliação de dados por meio da termografia, banhos ou duchas quentes, uso de agentes
tópicos, cremes ou talcos, prática de exercícios vigorosos e ingestão de substâncias
estimulantes, como cafeína, nicotina ou chocolate. Durante as avaliações as pacientes
permaneceram sentadas, com o tronco ereto, mãos apoiadas sobre as coxas e olhar fixo
à frente. Foi solicitado que a região da musculatura a ser avaliada estivesse livre de
roupas e de objetos pessoais, como brincos, colares ou similares, além de manter o
cabelo preso quando necessário (Costa et al., 2013).
Para se determinar o valor da temperatura sobre o ponto gatilho miofascial, foi
empregado o software QuickReport, versão 1.2 (FLIR Systems). Para a análise da
imagem infravermelha, como forma de assegurar a análise da temperatura cutânea
exatamente sobre os pontos gatilhos miofasciais, foram utilizados quatro marcadores de
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isopor com diâmetro de 8 mm, devido à característica isolante do material, sendo os
mesmos posicionados de forma equidistante, a uma distância de 25 mm do centro do
ponto gatilho miofascial (Figura 5). O método de avaliação da imagem infravermelha
foi respaldado em estudo recente (Dibai-Filho et al., 2015), no qual foi identificada
excelente confiabilidade intra e interexaminadores para análise pontual da imagem
infravermelha sobre o ponto gatilho miofascial, com valores de CCI de 0,95 e 0,90,
respectivamente. Além disso, de acordo com estudo de Magalhães et al. (2015), a força
compressiva empregada para diagnóstico dos pontos gatilhos miofasciais não repercute
sobre a temperatura cutânea, desde que o procedimento seja realizado 15 minutos após a
aplicação da força.

Figura 5: Imagem infravermelha com o método de
análise da temperatura superficial cutânea sobre o
ponto gatilho miofascial bilateral. Fonte: arquivo
pessoal.
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4.4.6. Avaliação postural

As voluntárias foram fotografadas por meio de uma câmera Cyber-Shot Sony de
14,1 Megapixels (Minato, Tóquio, Japão), posicionada paralelamente ao chão, a uma
distância de 2,40 m da voluntária, sobre um tripé de altura de 1,00 m do chão.
Para a captação das imagens, foram demarcados sobre a pele, pelo mesmo
experimentador, os seguintes pontos anatômicos que são referências frequentes na
avaliação postural tradicional: protuberância occipital, processos espinhosos de C4, C7,
T8, T12, L3, L5, articulação acromioclavicular, esternoclavicular e ponto inferior da
escápula (Iunes et al., 2005).
As imagens digitais obtidas foram armazenadas para posterior análise por
intermédio do aplicativo ALCimagem-2000 Manipulando Imagens, versão 1,5 (Belo
Horizonte, MG, Brasil).
Na fotografia do plano frontal (Figura 6), foram medidos os seguintes ângulos
comparando o lado direito e esquerdo do corpo da voluntária para análise da simetria da
postura: ângulo formado pela intersecção das espinhas ilíacas ântero-superiores e o
triângulo de Tales, formado pela intersecção da reta que passa pelo bordo medial do
membro superior com a reta que passa adjacente à cintura.
Nas imagens foram utilizados os ângulos descritos por Iunes et al. (2009) do
plano posterior (Figura 7), foi medido o ângulo inferior da escápula (ÂIE) e o ângulo
formado pela intersecção das espinhas ilíacas ântero-posteriores (ÂPS). No plano lateral
(Figura 8), foram considerados os seguintes ângulos: protrusão da cabeça (PC); lordose
cervical (LC); cifose torácica (CT); e lordose lombar (LL). Este método apresenta bons
níveis de confiabilidade, com valores de CCI variando entre 0,99 e 0,78, conforme
destaca o estudo de Iunes et al. (2005).
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Ângulo Δ de Tales
Ângulo EIAS

Figura 6: Avaliação postural plano
frontal. Fonte: arquivo pessoal.

Ângulo IE

Ângulo EIPS

Figura 7: Avaliação postural plano
posterior. Fonte: arquivo pessoal.
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Ângulo LC

Ângulo PC

Ângulo CT

Ângulo LL

Figura 8: Avaliação postural plano
lateral. Fonte: arquivo pessoal.

4.4.7. Baropodometria

A aquisição dos dados referentes à distribuição da pressão plantar foi efetuada
pelo sistema de baropodometria MatScan XL (Tekscan®, Boston, MA, EUA),
monitorado em tempo real por software para aquisição de dados em ambiente Windows,
sendo avaliadas as variáveis deslocamento ântero-posterior e médio-lateral do centro de
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força (em cm), conforme Figura 9, pico de pressão plantar (em kg/cm²) e área de
contato plantar (em cm²) Figura 10.
A plataforma de pressão foi inicialmente calibrada com a informação sobre a
massa corporal (em kg) da voluntária, em posição ortostática sobre a plataforma com o
olhar horizontal, membros superiores ao longo do corpo (Santos et al., 2006; Ribas &
Guirro 2007). A voluntária foi orientada a permanecer no espaço delimitado da
plataforma de pressão, com os olhos abertos, porém sem padronização da base de
sustentação (apoio livre) e com os membros superiores ao longo do corpo.
As voluntárias que faziam uso de prótese externa e de lentes corretivas foram
orientadas a mantê-las durante o procedimento de avaliação. A coleta foi realizada três
vezes com tempo de tomada de seis segundos, uma vez que o sistema realiza a gravação
em frames (Santos et al., 2006; Ribas & Guirro 2007). A baropodometria apresenta
bons valores de confiabilidade para análise da pressão plantar, com valores de CCI
variando entre 0,97 e 1,00 (Hafer et al., 2013).

AP

ML
Figura 9 – Imagem da baropodometria computadorizada,
deslocamento ântero-posterior (AP) e médio-lateral (ML). Fonte:
arquivo pessoal.
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nOP

OP

Figura 10 – Imagem da baropodometria computadorizada, pico
de pressão e área de contato lado operado (OP) e não operados
(nOP). Fonte: arquivo pessoal.
4.5. Análise estatística

Os dados foram apresentados por meio de medidas de tendência central e
dispersão. Foi verificada a distribuição dos dados por meio do teste Shapiro-Wilk. O
coeficiente de correlação de Pearson (r) foi aplicado para avaliar a associação entre
variáveis paramétricas. Por sua vez, o coeficiente de correlação de Spearman (rs) foi
empregado para verificar a associação entre variáveis não paramétricas.
Para interpretação da magnitude das correlações, foi empregada a classificação
estabelecida por Munro (2001): baixa, de 0,26 a 0,49; moderada, de 0,50 a 0,69; alta, de
0,70 a 0,89; muito alta, de 0,90 a 1,00. Todos os processamentos dos dados foram
efetuados por meio do software Statistical Package for the Social Sciences, versão 17.0
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(Chicago, IL, EUA), sendo adotado um nível de significância de 5% em todas as
correlações.
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5. RESULTADOS

Foram incluídas no estudo 40 pacientes com idade média de 54,71 anos (desvio
padrão [DP] = 14,00) e IMC médio de 30,02 kg/cm² (DP = 5,20). Em relação ao
tratamento do câncer de mama, o tempo médio de cirurgia de foi de 36,17 meses (DP =
47,00), sendo o valor mínimo e máximo 3 e 228 meses, respectivamente. Além disso,
outras variáveis relacionadas à caracterização do tratamento do câncer de mama
encontram-se descritas na Tabela 1.
Tabela 1. Descrição da frequência e percentual das variáveis relacionadas ao tratamento
do câncer de mama (n = 40).
Variável
Frequência (n)
Porcentagem (%)
Tipo de cirurgia
Tumorectomia

7

17,5

Quadrantectomia

8

20,0

Mastectomia

25

62,5

Direita

15

37,5

Esquerda

25

62,5

Sim

36

90

Não

4

10

Sim

22

55

Não

18

45

Sim

28

70

Não

12

30

Sim

33

82,5

Não

7

17,5

Lateralidade

Linfadenectomia axilar

Linfonodo sentinela

Radioterapia

Quimioterapia
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A Tabela 2 apresenta os valores de tendência central e dispersão das variáveis
intensidade de dor, limiar de dor à pressão e catastrofização. Por sua vez, os valores de
tendência central e dispersão das variáveis de qualidade de vida, temperatura cutânea,
postura e distribuição da pressão plantar estão demonstrados na Tabela 3.

Tabela 2. Descrição dos valores médios, desvio padrão, mediana, primeiro e terceiro
quartil das variáveis de dor do estudo (n = 40).
Variáveis
Média
DP
Mediana
1ºquartil
3ºquartil
END (escore)

8,05

1,46

8,00

7,00

9,00

LDP OP (kg/cm²)

1,33

0,52

1,50

0,86

1,76

LDP NO (kg/cm²)

1,63

0,57

1,65

1,20

2,07

EPCD (escore)

1,42

1,27

1,22

0,33

1,85

DP: Desvio padrão; END: Escala Numérica de Dor; LDP: Limiar de dor à pressão; OP:
Lado operado; NO: Lado não operado; EPCD: Escala de Pensamentos Catastróficos
sobre Dor.

As correlações entre intensidade de dor, limiar de dor à pressão e catastrofização
com as demais variáveis do presente estudo, foram observados os seguintes resultados
significativos: negativa associação entre a qualidade de vida e intensidade de dor (rs = 0,400, p = 0,031); negativa associação entre a qualidade de vida e catastrofização (rs = 0,472, p = 0,010); positiva associação entre a qualidade de vida e o limiar de dor à
pressão do lado operado (r = 0,329, p = 0,038); positiva associação entre o ângulo da
cifose torácica e a intensidade de dor (rs = 0,321, p = 0,044); e negativa associação entre
o ângulo de protrusão cervical e o limiar de dor à pressão do lado operado (rs = -0,474, p
= 0,002) e do lado não operado (rs = -0,454, p = 0,003). Outros detalhes acerca do
assunto estão descritos na Tabela 4, 5 e 6.
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Tabela 3. Descrição dos valores médios, desvio padrão, mediana, primeiro e terceiro
quartil das variáveis qualidade de vida, temperatura cutânea, postura e distribuição da
pressão plantar (n = 40).
Variáveis
Média
DP
Mediana 1º quartil 3º quartil
FACT-B+4 (escore)

102,04

23,33

105,50

87,75

121,91

TC OP (ºC)

31,81

1,03

31,75

31,32

32,49

TC NO (ºC)

31,76

0,87

31,75

31,37

32,40

DCP AP (cm)

23,45

3,84

22,51

21,13

24,16

DCP ML (cm)

18,73

2,39

19,19

17,30

20,44

PP OP (kg/cm²)

1,00

0,24

1,04

0,86

1,17

PP NO (kg/cm²)

0,99

0,20

1,00

0,80

1,16

AC OP (cm²)

89,04

28,54

85,85

78,25

95,37

AC NO (cm²)

87,07

15,55

86,16

75,12

100,02

∆ de Tales OP (º)

14,51

12,86

13,43

0,00

20,85

∆ de Tales NO (º)

20,99

11,40

19,47

15,13

27,75

EIAS (º)

2,63

1,48

2,25

1,57

3,80

ÂIE (º)

4,97

4,10

3,61

2,09

6,76

EIPS (º)

3,35

3,72

2,62

1,00

4,10

PC (º)

50,70

8,74

49,24

45,64

52,39

LC (º)

20,67

6,50

20,85

16,67

25,79

CT (º)

71,04

12,72

69,26

64,71

79,96

LL (º)

38,78

14,50

35,08

30,05

46,02

DP: Desvio padrão; FACT-B+4: Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast; TC:
Temperatura cutânea; OP: Lado operado; NO: Lado não operado; DCP: Deslocamento
do centro de pressão; AP: Ântero-posterior; ML: Médio-lateral; PP: Pico de pressão;
AC: Área de contato; ∆ de Tales: Triângulo de Tales; EIAS: Espinha ilíaca ânterosuperior; ÂIC: Ângulo inferior da escápula; EIPS: Espinha ilíaca póstero-superior; PC:
Protrusão cervical; LC: Lordose cervical; CT: Cifose torácica; LL: Lordose lombar.
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Tabela 4. Correlação entre as variáveis relacionada à dor, qualidade de vida e
temperatura cutânea (n = 40).
END
LDP OP
LDP NO
EPCD
Variáveis
(escore)
(kg/cm²)
(kg/cm²)
(escore)
FACT-B+4

rs = -0,400

r = 0,329

r = 0,273

rs = -0,527

(escore)

p = 0,031*

p = 0,038*

p = 0,088

p = 0,001*

rs = -0,053

r = 0,106

r = 0,070

rs = -0,212

p = 0,745

p = 0,514

p = 0,666

p = 0,190

rs = -0,040

r = 0,281

r = 0,202

rs = -0,033

p = 0,808

p = 0,079

p = 0,212

p = 0,842

TC OP (ºC)

TC NO (ºC)

END: Escala Numérica de Dor; LDP: Limiar de dor à pressão; OP: Lado operado; NO:
Lado não operado; EPCD: Escala de Pensamentos Catastróficos sobre Dor; FACT-B+4:
Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast; TC: Temperatura cutânea. r:
Coeficiente de Correlação de Pearson; rs: Coeficiente de Correlação de Spearman; *Associação
estatisticamente significativa.

Tabela 5 – Correlação entre as variáveis relacionadas à dor e os ângulos posturais
mensurados por meio da fotogrametria (n = 40).
END
LDP OP
LDP NO
EPCD
Variáveis
(escore)
(kg/cm2)
(kg/cm2)
(escore)
∆ de Tales OP

rs = -0,295,

rs = 0,197,

rs = 0,179,

rs = 0,281,

(º)

p = 0,065

p = 0,223

p = 0,269

p = 0,079

∆ de Tales NO

rs = 0,030,

r = -0,031,

r = -0,071,

rs = 0,028,

(º)

p = 0,854

p = 0,852

p = 0,664

p = 0,864

rs = -0,056,

r = 0,102,

r = 0,191,

rs = 0,189,

p = 0,732

p = 0,530

p = 0,237

p = 0,242

rs = -0,007,

rs = -0,117,

rs = -0,019,

rs = 0,051,

p = 0,964

p = 0,472

p = 0,908

p = 0,754

rs = 0,284,

rs = 0,020,

rs = -0,131,

rs = 0,278,

p = 0,076

p = 0,901

p = 0,420

p = 0,082

rs = -0,168,

rs = -0,474,

rs = -0,454,

rs = -0,234,

p = 0,301

p = 0,002*

p = 0,003*

p = 0,146

rs = 0,146,

r = -0,036,

r = -0,032,

rs = -0,073,

p = 0,370

p = 0,827

p = 0,847

p = 0,656

rs = 0,321,

r = 0,057,

r = -0,033,

rs = 0,016,

p = 0,044*

p = 0,725

p = 0,839

p = 0,922

EIAS (º)

ÂIE (º)

EIPS (º)

PC (º)

LC (º)

CT (º)
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LL (º)

rs = 0,262,

r = -0,121,

r = -0,313,

rs = 0,032,

p = 0,102

p = 0,456

p = 0,149

p = 0,847

END: Escala Numérica de Dor; LDP: Limiar de dor à pressão; OP: Lado operado; NO: Lado
não operado; EPCD: Escala de Pensamentos Catastróficos sobre Dor; ∆ de Tales: Triângulo de
Tales; EIAS: Espinha ilíaca ântero-superior; ÂIC: Ângulo inferior da escápula; EIPS:

Espinha ilíaca póstero-superior; PC: Protrusão cervical; LC: Lordose cervical; CT:
Cifose torácica; LL: Lordose lombar. r: Coeficiente de Correlação de Pearson; rs:
Coeficiente de Correlação de Spearman; *Associação estatisticamente significativa.

Tabela 6 – Correlação entre as variáveis de dor e as mensurações baropodométricas (n
= 40).
END
LDP OP
LDP NO
Variáveis
EPCD (escore)
(escore)
(kg/cm²)
(kg/cm²)
rs = 0,011

rs = 0,178

rs = 0,202

rs = -0,072

p = 0,947

p = 0,271

p = 0,212

p = 0,658

rs = 0,068

r = -0,001

r = 0,082

rs = -0,036

p = 0,676

p = 0,993

p = 0,614

p = 0,826

PP OP

rs = -0,107

rs = -0,121

r = -0,036

rs = -0,126

(kg/cm²)

p = 0,510

p = 0,459

p = 0,825

p = 0,440

PP NO

rs = 0,277

r = -0,218

r = -0,221

rs = -0,126

(kg/cm²)

p = 0,083

p = 0,176

p = 0,171

p = 0,368

rs = 0,051

rs = 0,076

rs = 0,077

rs = 0,173

p = 0,752

p = 0,611

p = 0,637

p = 0,531

rs = 0,109

r = 0,209

r = 0,110

rs = 0,030

p = 0,503

p = 0,196

p = 0,498

p = 0,853

DCP AP (cm)

DCP ML (cm)

AC OP (cm2)
AC NO (cm2)

END: Escala Numérica de Dor; LDP: Limiar de dor à pressão; OP: Lado operado; NO: Lado
não operado; EPCD: Escala de Pensamentos Catastróficos sobre Dor; DCP: Deslocamento do
centro de pressão; AP: Ântero-posterior; ML: Médio-lateral; PP: Pico de pressão; AC:

Área de contato. r: Coeficiente de Correlação de Pearson; rs: Coeficiente de Correlação
de Spearman. Não foram observadas associações significativas.
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6. DISCUSSÃO

O presente estudo avaliou a influência da dor miofascial na qualidade de vida e
postura de mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama, sendo observada
significativa e negativa associação entre a intensidade de dor, catastrofização e
qualidade de vida, bem como significativa e positiva associação entre o limiar de dor à
pressão do lado não operado e a qualidade de vida. Em resumo, pacientes submetidas ao
tratamento do câncer de mama com dor miofascial apresentam qualidade de vida
reduzida.
A complexidade da avaliação da dor em mulheres tratadas por câncer de mama
no contexto clínico explica-se pela subjetividade envolvida e multidimensionalidade
relacionada com esta entidade clínica (Colhado et al., 2013). A correta avaliação da dor
pode ajudar não somente no diagnóstico, mas também na escolha do tratamento (Dos
Reis et al., 2014).
A dor miofascial é caracterizada sobretudo por alterações sensoriais, motoras e
autonômicas. Diante da formação do ponto gatilho na fibra muscular esquelético é
possível observa intensa atividade muscular como contração intensa. No tronco superior
observa-se que os músculos envolvidos com a cintura escapular exibem uma atividade
muscular elevada com o intuito de controlar a elevação, prostração e rotação do ombro.
O principal músculo envolvido com os movimentos do ombro é o trapézio descendente
que exerce força sobre a escápula na direção da depressão, retração e rotação e sua
atividade muscular alta evidenciada através de eletromiografia favorecem o
desenvolvimento de ponto gatilho miofascial neste grupo muscular (Bron e
Dommerholt, 2012).
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Ressalta-se que a dor miofascial envolve além do componente físico
componente psicossocial importante e estudos enfocando a dor miofascial, seus
componentes psicofísicos e a qualidade de vida em mulheres submetidas ao tratamento
por câncer de mama são escassos. No entanto, outras investigações observaram a
correlação entre a dor miofascial e a qualidade de vida em outras populações.
Albuquerque-García et al. (2015) ao avaliarem a osteoartrite de joelho, observaram
correlação significativa e negativa entre a intensidade de dor e a qualidade de vida em
indivíduos nestes pacientes, ou seja, os pacientes ao relatarem uma intensidade dolorosa
alta enfrentam redução na sua qualidade de vida corroborando com os achados do
presente estudo.
Dentre os poucos estudos que avaliam a dor miofascial em pacientes
oncológicos Cardoso et al. (2015) conduziram estudo com pacientes com neoplasia de
cabeça e pescoço e identificaram que aqueles com dor miofascial apresentavam redução
da qualidade de vida, justificada pela complexa agressividade do tratamento oncológico
que além da cirurgia utiliza-se da combinação de outros tratamentos tais como
radioterapia e quimioterapia. O mesmo se observa em pacientes com câncer de mama,
conforme demonstrado no presente estudo, o qual observou-se influência negativa da
intensidade dolorosa na qualidade de vida.
Devido ao componente multidimensional da dor miofascial, faz-se necessário
tanto no ambiente clínico quanto nas pesquisas o emprego de instrumentos que
contemplem a característica psicofísica da dor. Este método vem sendo empregado mais
recentemente na avaliação da dor miofascial, no entanto ainda é menos empregada que a
mensuração da intensidade de dor em investigações científicas. Apesar de estudo
conduzido por Belfer et al. (2013) observarem que a dor após mastectomia está
associada a diversos fatores psicossociais, tais como somatização, ansiedade, distúrbios
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do sono, além da catastrofização. Neste sentido, o presente estudo é pioneiro ao
identificar associação significativa entre a catastrofização e a qualidade de vida em
mulheres submetidas ao tratamento por câncer de mama. Os resultados deste estudo
refletem a importância da análise rotineira desta variável na identificação e
acompanhamento da dor miofascial em mulheres tratadas por câncer de mama em
serviços de reabilitação.
Em virtude da extensão do tratamento do câncer de mama, sobretudo a
complexidade da cirurgia da mama e as repercussões da quimioterapia e radioterapia, o
enfoque dado ao componente miofascial durante a reabilitação tende a ser secundário,
sendo mais observado no ambiente clínico enfoque a morbidades clássicas, como
linfedema e assim sendo, o presente estudo destaca a importância da dor miofascial
nesta população ao constatar sua significativa associação com a qualidade de vida. Em
complemento, ensaios clínicos realizados com a mesma população observaram a
eficácia de programas de reabilitação no manejo desta dor.
Cantarero-Villanueva et al. (2012) identificaram que após oito semanas de
hidroterapia realizadas duas vezes por semana em pacientes tratadas por câncer de
mama houve redução da intensidade de dor na região cervical, ombro e axila, e
incremento do limiar de dor à pressão. Resultado semelhante foi encontrado no estudo
conduzido por Fernández-Lao et al. (2012b), haja vista que estes autores observaram
incremento do limiar de dor a pressão na região cervical, ombro e axila mediante
instituição de um programa de reabilitação composto por exercícios aeróbicos e
alongamentos com ênfase na região cervical e ombro, quando comparado a um grupo
que recebeu orientações sobre os cuidados domiciliar.
Fernández-Lao et al. (2012c) investigaram marcadores imunológicos e o limiar de
dor a pressão nas mulheres que foram submetidas ao tratamento por câncer de mama
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após liberação miofascial da região cervical e ombro e observaram apenas aumento na
função imunológica. Neste sentido, outro ensaio clínico randomizado conduzido por
Oliveira-Campelo et al. (2013) observou que a compressão isquêmica aplicada sobre o
ponto gatilho miofascial do músculo trapézio superior é capaz de aumentar o limiar de
dor a pressão tanto imediatamente quanto uma semana após a aplicação de 90 segundos
da técnica.
Apesar das importantes iniciativas científicas conduzidas por CantareroVillanueva et al. (2012), Fernández-Lao et al. (2012b), Fernández-Lao et al. (2012c) e
Oliveira-Campelo et al. (2013), até o presente momento não foram empregados
instrumentos de avaliação da qualidade de vida nesta população com dor miofascial e de
catastrofização. Considerando esta população, Oliveira et al. (2014) destacam que o
questionário FACT-B+4 apresenta propriedades psicométricas adequadas para a
avaliação da qualidade de vida, uma vez que os domínios do questionário apresentam
consistência interna e estão interligados
Alguns estudos prévios empregaram a correlação com o objetivo de investigar
possíveis associações entre o limiar de dor à pressão e outras variáveis clínicas em
diversas populações. Sanches et al. (2015) não identificaram associação significativa
entre o limiar de dor a pressão e a intensidade de dor em indivíduos com disfunção
temporomandibular. Por sua vez, O’Neill et al. (2014) investigaram a associação dos
componentes de dor em pacientes com dor lombar e não observaram associação entre o
limiar de dor a pressão e a intensidade de dor. Ainda neste contexto, Walton et al.
(2014) avaliaram pacientes com dor cervical e não verificaram significativa correlação
entre o limiar de dor a pressão do músculo trapézio superior e variáveis psicológicas,
tais como ansiedade, depressão, cinesiofobia e outros. No entanto, de maneira
discordante, o presente estudo identificou associação entre o limiar de dor à pressão do
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lado operado e a qualidade de vida. As diferenças entre o presente estudo e as
investigações supracitadas estão relacionadas basicamente às características próprias do
tratamento instituído em mulheres com câncer de mama, sobretudo a extensão e
profundidade do procedimento cirúrgico.
A termografia infravermelha é um método de avaliação com aplicabilidade
clínica na investigação dos pontos gatilhos miofasciais. No entanto, o comportamento
da temperatura cutânea nesta população é controverso (Dibai-Filho e Guirro, 2015).
Estudos de correlação em pacientes com dor, os resultados não são concordantes. Lee et
al. (2015) observaram significativa associação entre a temperatura cutânea e a
intensidade de dor na região cervical e ombro em pacientes com lesões cervicais,
observando incremento da temperatura nestes locais imediatamente após as lesões, sem
fazer menção a presença ou não de pontos gatilhos miofasciais nos músculos
submetidos à avaliação termográfica. No entanto, Dibai-Filho et al. (2013) concluíram
que a intensidade dolorosa em mulheres com disfunção temporomandibular miogênica
não foi associada com a temperatura cutânea ao longo músculos masseter e temporal
anterior. No presente estudo, a temperatura cutânea não se correlacionou com as
variáveis relacionadas à dor, desta forma, os achados do presente estudo são
concordantes com o estudo supracitado.
Em relação aos ângulos posturais, no presente estudo observou-se significativa
associação entre os ângulos da cifose torácica e de protrusão cervical, de forma que
quanto maior a intensidade de dor, maior o ângulo da cifose torácica, e quanto menor o
limiar de dor à pressão nos lados operado e não operado, maior o ângulo de protrusão da
cervical.
Mulheres após o tratamento do câncer de mama apresentam alterações na
postura, diante da complexidade do tratamento a qual são submetidas e principalmente
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pela cirurgia envolver grupos musculares do tronco superior que participam da
organização postural. Sendo assim são observadas alterações no alinhamento vertical do
tronco na vista lateral, compensações cifóticas e lordóticas, conforme destacam os
estudos conduzidos por Malicka et al. (2010), Hanuszkiewicz et al. (2011) e Peres et al.
(2015). Além disso, o presente estudo identificou compensações posturais relacionadas
com a dor miofascial nesta população. Este achado relaciona-se com outros estudos que
identificaram posturas antálgicas mediante a presença de dor musculoesquelética em
outras populações: Lee et al. (1995) e Mainenti et al. (2014) observaram protrusão da
cabeça em pacientes com disfunção temporomandibular e em profissionais da
computação, respectivamente.
No que diz respeito às variáveis descritas na distribuição da pressão, não foram
identificadas significativas correlações com as mensurações da dor miofascial. O
emprego da baropodometria em mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama
na literatura científica é escasso, apesar de alguns autores estabelecerem alterações no
controle postural, equilíbrio e quedas nesta população (Wampler et al., 2007; WintersStone et al., 2011; Angin et al., 2014; Montezuma et al., 2014). No entanto, outros
estudos investigando a dor crônica foram publicados. De maneira concordante,
Kaercher et al. (2011) não observaram diferenças significativas na análise
baropodométrica em mulheres com dor pélvica crônica quando comparado a um grupo
controle. No entanto, Souza et al. (2014) ao avaliarem indivíduos com disfunção
temporomandibular com a plataforma de pressão apresentam alteração na distribuição
de pressão plantar mais especificamente na área de contato e no pico de pressão quando
comparado a voluntários assintomáticos Souza et al. (2014). Assim sendo, é possível
inferir que repercussões sobre as variáveis baropodométricas são próprias e específicas
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de cada doença, sendo necessários estudos controlados futuros abordando a mesma
população da presente investigação.
Uma possível limitação do presente estudo é não ter controlado o tipo de cirurgia
que as pacientes foram submetidas. Entretanto, Fernández-Lao et al. (2012a) ao
avaliarem a presença e localização de pontos gatilhos miofasciais em mulheres
submetidas ao tratamento do câncer de mama, independentemente do tipo cirúrgico,
identificaram que a presença de pontos gatilhos miofasciais é semelhante tanto em
quantidade quanto na localização em mulheres submetidas a cirurgias conservadoras e
mastectomia. Além disso, espera-se a condução de futuros estudos para uma melhor
compreensão da dor miofascial no tronco e a inclusão de um grupo com mulheres
submetidas ao tratamento do câncer de mama sem dor miofascial, para que sejam
realizadas comparações controladas das variáveis aqui estudadas.
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7. CONCLUSÃO

Os resultados obtidos por meio deste estudo permitem concluir que nas mulheres
com dor miofascial submetidas ao tratamento do câncer de mama:
 Existe correlação negativa entre a intensidade da dor miofascial e a
catastrofização com a qualidade de vida;
 Existe correlação positiva entre o limiar de dor a pressão e a qualidade de vida;
 Não foi observada correlação entre a intensidade de dor, o limiar de dor a
pressão e a catastrofização com a distribuição da pressão plantar;
 Não foi observada correlação entre a intensidade de dor, o limiar de dor a
pressão e a catastrofização com a temperatura cutânea;
 Existe correlação positiva entre a intensidade de dor e o ângulo postural da
cifose torácica;
 Existe correlação negativa entre limiar de dor a pressão e os ângulos posturais e
a protusão cervical, ou seja, quanto menor o limiar de dor a pressão, maior a
protrusão cervical.
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APÊNDICE A
Instrumento de avaliação para caracterização das voluntárias.

I- Identificação/Dados sócio-demográficos

1. N° do questionário:___________

1._____

2. Data de preenchimento do questionário:___/___/_____

2.__/__/___

3. Data de nascimento:___/___/____

3.__/__/___

4. Qual seu estado civil?

4.____

( ) 1. Solteira

( ) 2. Casada

( ) 3. Separada/divorciada

( ) 4. Viúva

5. Sobre sua escolaridade:
a) Você sabe ler e escrever?

( ) 1. Sim

( ) 2. Não

b) Quantos anos você estudou?__ __

5b.____

6. Qual a cor da sua pele?
( ) 1. Branca
( ) 3. Parda

5a.____

6.____
( ) 2. Negra

( ) 4. Amarela/Asiática

7. Procedência:

7.____

( ) 1. Ribeirão Preto
( ) 2. Cidades da região
( ) 3. Outras cidades do estado de São Paulo
( ) 4. Outros estados
8. Qual é a sua ocupação?

8. ____

( ) 1. Do lar/dona-de-casa

( ) 2. Empregada doméstica

( ) 3. Estudante

( ) 4. Trabalhadora de empresa

( ) 5. Trabalhadora autônoma

( ) 6. Trabalhadora esporádica

( ) 7. Desempregada

( ) 8. Outros:______________

9. Hábitos de vida:
a) ( ) Fuma

( ) 1. Sim

b) ( ) Faz uso de bebida alcóolica ( ) 1. Sim

( ) 2. Não
( ) 2. Não

9a.____
9b.____
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c) ( ) Pratica atividade física

( ) 1. Sim

( ) 2. Não

10. Doenças associadas?
a.) ( ) 1. Sim
b) Diabetes

9c.____
10a.____

( ) 2. Não
( ) 1. Sim

( ) 2. Não

c) Hipertensão arterial
d) Outra__________________________

11) Toma algum medicamento? ( ) 1. Sim

( ) 2. Não

11.____

Especificar:__________________________________

12) Dominância na escrita?
( ) Direita

12.____

( ) Esquerda

( ) Ambidestra

II – Dados sobre o câncer de mama (Coletados no prontuário)

13. Data da cirurgia:____/____/_____

13.__/__/___

14. Lateralidade da cirurgia:
( ) 1. Direito

14. ____

( ) 2. Esquerdo

( ) 3. Bilateral

15. Tipo de cirurgia:

15. ____

( ) 1. Mastectomia
( ) 2. Tumorectomia
( ) 3. Quadrantectomia
16. Tem esvaziamento axilar:
( ) 1. Sim

16. ____

( ) 2. Não

17.: Foi realizada a técnica do linfonodo sentinela:
( ) 1. Sim

17. ____

( ) 2. Não

18. Complicações pós-operatórias
a) Apresentou infecção?

( ) 1. Sim

( ) 2. Não

18a. ____

b) Teve deiscência de sutura?

( ) 1. Sim

( ) 2. Não

18b. ____
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19. Sobre a radioterapia:
a) Realizou radioterapia?

( ) 1. Sim

( ) 2. Não

b) Qual o local irradiado?

19a. ____
19b. ____

( ) 1. axilar

( ) 2. tórax

20. Fez quimioterapia?

( ) 1. Sim

( ) 3. Axilar e tórax

( ) 2. Não

21. Fez reconstrução mamária? ( ) 1. Sim ( ) 2. Não

20. ____
21. ____

22. Sobre a reconstrução:
a) Quando foi realizada? ( ) 1. Imediata

( ) 2. Tardia

b) Qual seu o tipo de reconstrução?

22a. ____
22b. ____

( ) 1. Retalho do músculo reto abdominal
( ) 2. Retalho do músculo grande dorsal
( ) 3. Silicone
23. Tem recidiva da neoplasia ou metástase?
( ) 1. Sim

23._______

( ) 2. Não

Resposta (1) especificar:________________________________________
24. Sobre a prótese externa:
a) . Faz uso de prótese externa?
( ) 1. Sim

( ) 2. Não

b) Há quanto tempo faz uso da prótese externa?
______________________
c) Usa a prótese externa quanto tempo por dia?
__________________
d) Prótese adequada?
( ) 1. Sim

( ) 2. Não
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ANEXO B

Escala Numérica de Dor
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