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RESUMO

Rezende, M. S. Efeitos vasculares decorrentes de procedimentos terapêuticos compressivos
no linfedema secundário ao tratamento do câncer de mama: ensaio clínico randomizado cego.
2016. 69 f. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016

Objetivo: Avaliar o efeito da compressão elástica e enfaixamento compressivo funcional
associados à cinesioterapia sobre o fluxo sanguíneo do membro superior com linfedema
secundário ao tratamento do câncer de mama. Métodos: Trata-se de ensaio clínico
randomizado cego crossover, com período washout de sete dias entre os tratamentos. Foram
avaliadas 20 mulheres com idade média de 66.85 anos (DP = 11.76), submetidas a três tipos
de procedimentos terapêuticos aplicados aleatoriamente mediante sorteio: cinesioterapia (C),
cinesioterapia + enfaixamento compressivo funcional (ECF), cinesioterapia + compressão
elástica (CE). O fluxo sanguíneo, incluindo velocidade média e máxima, foi avaliado por
meio de ultrassom Doppler antes e após procedimento terapêutico, nos tempos 0, 15, 30
minutos. Foi utilizado análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas seguido do teste
de Bonferroni, considerado um nível de significância de 5%. Resultados: Os grupos CE e
ECF apresentaram incremento significativo da velocidade média do fluxo sanguíneo das
artérias e veias axilar e braquial, quando comparados ao grupo que recebeu apenas
cinesioterapia (C). Quando realizadas as comparações entre os grupos CE e ECF, não foi
observada diferença significativa (p>0.05). Foi observada interação grupo-versus-tempo para
a artéria (F=7.033, p<0.001) e veia axilar (F=5.524, p<0.001), e para artéria (F= 11.195,
p<0.001) e veia braquial (F=10.521, p<0.001), sendo os grupos CE e ECF com incremento
circulatório mais significativo (p<0.05). Com relação à velocidade máxima, foi observada
significativa interação grupo-versus-tempo para a artéria braquial (F=2.492, p=0.029).
Conclusão: A CE e o ECF associados à C produzem incremento do fluxo sanguíneo do
membro superior com linfedema.

Palavras–chave: neoplasias da mama, linfedema, circulação sanguínea, fisioterapia.

ABSTRACT

Rezende, M. S. Vascular effects of compressive therapeutic procedures in secondary
lymphedema treatment of breast cancer: blind randomized clinical trial. 2016. 69 f.
Dissertation (Master) – Medicine School of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão
Preto, 2016.

Objective: To evaluate the effect of elastic compression, functional compressive bandaging
and kinesiotherapy on blood flow of the upper limb with lymphedema secondary to the
treatment of breast cancer. Methods: This was a randomized blind crossover clinical trial with
washout period of seven days between treatments. We evaluated 20 women with a mean age
of 66.85 years (standard deviation = 11.76), submitted to three types of therapeutic procedures
randomly applied by lot: kinesiotherapy, kinesiotherapy + functional compressive bandaging
(FCB), kinesiotherapy + elastic compression (EC). Blood flow, including mean and maximum
velocity, was assessed by Doppler ultrasound before and after therapeutic procedure
(immediately after, 15 and 30 minutes). We used 2-way analysis of variance for repeated
measures followed by Bonferroni’s test, considering a significance level of 5%. Results: The
EC and FCB groups showed significant increase in the mean velocity of blood flow of the
axillary and brachial arteries and veins when compared to the group that received only
kinesiotherapy (p<0.05). When made comparisons between the EC and FCB groups, there
was no significant difference (p>0.05). Regarding to the maximum velocity the EC and FCB
groups showed greater increase of the maximum velocity of blood flow in the brachial artery
(p<0.05) when compared to the group that received only kinesiotherapy, but no difference
between them (p>0.05). Conclusion: The elastic compression and functional compressive
bandaging associated to kinesiotherapy produce increased blood flow of upper limb
lymphedema.

Keywords: Blood flow; Lymphedema; Breast cancer; Physical Therapy
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1. INTRODUÇÃO
Aliado ao avanço tecnológico no tratamento do câncer de mama está o aumento
da sobrevida, porém de maneira inversamente proporcional ao estado físico e a
qualidade de vida, já que muitos tratamentos da doença produzem morbidades (Rockson
et al., 2008; Sackey et al., 2010). A avaliação de procedimentos terapêuticos visando
controle e tratamento destas é de extrema importância (Benton et al., 2014; Fu et al.,
2014)
A intervenção cirúrgica é o principal tratamento do câncer de mama, e quando
associada à linfadenectomia axilar, ou biópsia do linfonodo sentinela, tratamentos
adjuvantes, bem como alterações circulatórias linfáticas e sanguíneas, podem predispor
ao edema crônico ou linfedema (Matheus et al., 2011; Baumann et al., 2013).
O tratamento do linfedema secundário ao tratamento do câncer de mama
apresenta como base os princípios da terapia complexa descongestiva (TCD),
considerada como melhores praticas de intervenção, constituída de cuidados da pele,
drenagem linfática manual, compressão e exercícios físicos (Tambuor et al., 2014).
Os procedimentos terapêuticos utilizados para controle e redução do linfedema
como parte da TCD são considerados eficazes (King et al., 2012). Entretanto, o efeito
circulatório entre as diferentes técnicas empregadas não está esclarecido. Estudos (Stout
Gergich et al., 2008; Shah et al., 2012) apontam que apesar da ampla utilização da
terapia descongestiva, sua real eficácia ainda permanece controversa.
A associação de técnicas com a finalidade de reduzir o volume do linfedema
também não está fundamentada, como massagem de drenagem e compressão elástica
(Castro-Sánchez et al., 2011), compressão elástica e exercícios envolvendo o membro
superior afetado (Vignes et al., 2011).
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O enfaixamento compressivo funcional (ECF) é considerado efetivo para
redução inicial do edema, quando comparado à compressão elástica, no entanto pode
interferir negativamente na qualidade de vida (King et al., 2012).
O exercício ativo pode influenciar positivamente na circulação venosa e
linfática, controlar o linfedema além de influenciar em uma melhora da qualidade de
vida (Baumann et al., 2013, Schmitz et al., 2010; Mckenzie et al., 2003).
A eficácia dos exercícios terapêuticos para a redução do volume do membro
com linfedema é apontada em revisão sistemática (Singh et al., 2016), que conclui que a
literatura é escassa em avaliações relacionadas ao emprego dos exercícios associados a
terapias compressivas.
A efetividade dos diferentes tipos de terapia compressiva no tratamento do
linfedema decorrente de alterações no volume do membro e circulação sanguínea não
está esclarecida. O conhecimento dos efeitos inerentes a estes procedimentos
terapêuticos na morbidade pode repercutir em estratégias de intervenção objetivas e
eficazes.
Diante do exposto, este estudo tem como objetivo avaliar a os efeitos dos
diferentes tipos de tratamento compressivo na circulação sanguínea do membro superior
com linfedema de mulheres tratadas por câncer de mama.

21
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Câncer de mama

O câncer de mama é o câncer de diagnóstico mais frequente e ainda lidera os
casos de óbitos entre as mulheres. Aproximadamente 23% dos novos casos de câncer no
mundo são de mama (Jemal et al., 2011; Brasil, 2015). No Brasil, são descobertos
milhares de casos a cada ano. Em 2016, o número de casos novos de câncer de mama
esperado no país é de 57.960, sendo que a taxa de mortalidade ainda continua elevada,
muito provavelmente porque a doença seja diagnosticada em estágios mais avançados
(Brasil, 2015).
A abordagem terapêutica comumente utilizada para o tratamento do câncer de
mama é a cirúrgica, apesar da mastectomia representar um procedimento altamente
mutilante para grande parte das mulheres, podendo ser associada a terapias adjuvantes e
a linfadenectomia axilar total (Brasil, 2015).
A linfadenectomia axilar e os tratamentos adjuvantes (radioterapia e
quimioterapia) são frequentemente apontados como desencadeante ou agravante de
morbidades funcionais que causam impacto nas atividades de vida diária dessas
mulheres, sendo uma destas morbidades o edema crônico ou linfedema (Stiuver et al.,
2015).
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2.2. Linfedema
O linfedema relacionado ao câncer de mama é uma doença crônica, disfunção
circulatória linfática e sanguínea, o que resulta em uma variedade de sintomas e
sequelas a paciente (Rockson et al., 2008).
A etiologia do linfedema é multifatorial e ainda não está completamente
esclarecida (Pain et al., 2000; Vignes et al., 2007). Diversos fatores estão relacionados
com seu desenvolvimento, sendo os mais importantes à linfadenectomia axilar e sua
extensão cirúrgica, recorrência do câncer nos linfonodos axilares, obesidade,
radioterapia, infecção e etnia (Andersan et al., 2000; Panobianco et al., 2002; Schimitz
et al., 2010).
O sistema linfático, caracterizado por condições anatômicas específicas, como
vasos linfáticos iniciais e pré-coletores, que transportam a linfa acumulada no espaço
intersticial para a corrente sanguínea, exercendo pressão na microcirculação entre os
vasos sanguíneos e tecidos, sendo este principal alvo da terapia descongestionante
complexa (Hautarzt et al., 2015).
Já foi observado na literatura o envolvimento da circulação sanguínea no
desenvolvimento do linfedema de membro superior, decorrente da intervenção cirúrgica
para o tratamento do câncer de mama (Matheus et al., 2011; Rezende et al., 2011; Abreu
Júnior et al., 2015). Alguns estudos avaliaram as disfunções sanguíneas do linfedema,
verificando alterações circulatórias arteriais e venosas quando comparado ao membro
contralateral (Pain et al., 2005; Montgomery et al., 2011), sendo o incremento do fluxo
o principal achado (Matheus, Guirro, 2011; Rezende et al., 2011; Valinote et al., 2013),
fato que caracteriza estenose de vasos.
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2.3. Avaliação do linfedema
O linfedema é comumente avaliado na prática clínica, e na maioria dos estudos
encontrados na literatura, por meio da volumetria, seja ela pelo descolamento de água
ou pela perimetria onde seus valores são convertidos em volume (Andersan et al.,
2000), pela bioimpedância (Mayrotitz et al., 2009) e pelo ultrassom Doppler (Matheus,
Guirro, 2011; Valinote et al., 2013; Fong et al., 2014).
Descrito em 1842 pelo físico austríaco Christian Johann Doppler, o “efeito
Doppler” se refere ao princípio físico no qual uma fonte de ondas (sonoras ou
eletromagnéticas), que está em movimento em relação a um receptor, altera a frequência
de onda durante a aproximação da fonte (Kawakama et al., 1993).
O ultrassom Doppler é um método não invasivo que fornece informações da
velocidade do fluxo sanguíneo (Strandness et al., 1969; Gould et al., 1972). Seu sistema
consiste de uma técnica ultrassonográfica que avalia o fluxo sanguíneo dos vasos
(Yurdakul et al., 2011).
O ultrassom ao atingir alguma estrutura com impedância acústica diferente, parte
da onda é refletida pela interface, o resultado final é um sinal composto que apresenta a
variação de velocidade de todos os elementos móveis atravessados pelo feixe (Szatmari
2001).

2.4. Tratamentos do linfedema
Em meados do século XX, Dr. Michael Földi estruturou a junção de tratamentos
hoje chamados de terapia completa descongestiva, tendo como objetivo aliviar os
sintomas do lindefema, bem como o sofrimento físico e mental, melhorando a qualidade
de vida das pacientes acometidas (Sato et al., 2005).
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Além da terapia completa descongestiva outros recursos fisioterapêuticos são
utilizados no tratamento do linfedema como compressão pneumática, estimulação
elétrica de alta voltagem (Garcia e Guirro, 2005), e terapia a laser (Leal et al., 2009). A
pressão pneumática é considerada um recurso eficaz para a redução do volume do
linfedema, no entanto, possui alto custo para as pacientes com linfedema (Moattari et
al., 2013; Brayton et al., 2014; Grushina et al., 2014; Shao et al., 2014).
A terapia completa descongestiva é considerada padrão de cuidado no
tratamento agudo e a longo prazo do lindefema relacionado ao câncer de mama, sendo
constituída por: drenagem linfática manual, enfaixamento compressivo funcional e/ou
compressão elástica, cinesioterapia, e cuidados com a pele (Armer et al., 2013;
Buragadda et al., 2015; Hautarzt et al., 2015)
Estudos avaliam diferentes tipos de cinesioterapia e exercícios aplicados na
população com linfedema, como sistema de roldanas e yoga, que quando associados à
compressão elástica apresentam diferenças significativas na redução do volume do
membro (Godoy et al., 2012; Fong et al., 2014)
A drenagem linfática pode oferecer benefícios adicionais à terapia compressiva,
pois quando aplicada isoladamente não apresenta diferenças significativas no volume do
membro (Dayes et al., 2013; Ezzo et al., 2015)
A terapia complexa descongestiva é aplicada em duas fases do tratamento, a
primeira chamada de fase intensiva que possui o objetivo de para reduzir o edema, e a
segunda fase chamada de fase de manutenção em que o objetivo é acompanhar e
estabilizar o edema, visando mantê-lo reduzido (Ezzo et al., 2015). A qualidade de vida
melhora significativamente durante a fase de manutenção, estando correlacionada
positivamente com a redução do volume do membro (Kim et al., 2007), além de
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apresentar melhora na dor no membro (Mondry et al., 2004), amplitude de movimento e
sensação de peso no membro (Liao et al., 2015).
O uso das terapias de compressão promove o aumento da pressão intersticial,
aumentando a eficácia do bombeamento vascular principalmente quando associado aos
exercícios devido a contração muscular (Hautarzt et al., 2015). A quantidade de pressão
física, exercida na fase de manutenção do linfedema é de extrema importância para
estabilizar o volume do membro, porém, a aderência das pacientes ao tratamento com o
enfaixamento compressivo funcional é baixo nesta fase devido ao incômodo causado a
paciente (Vignes et al., 2007).
A escolha da terapia de compressão a ser realizada necessita de evidencias
comparativas entre o enfaixamento compressivo funcional e a compressão elástica (Fu
et al., 2014), pois os estudos apontam que ambas as técnicas são eficazes para a redução
do volume do linfedema, no entanto, o enfaixamento compressivo funcional interfere
negativamente na função do membro (King et al., 2012). Além disso, em alguns casos, a
dificuldade de adesão da paciente com linfedema ao uso do ECF deve-se a ocorrência
de prurido irritação da pele causa pelo material utilizado na técnica (Hwang et al.,
2015).
Dos estudos encontrados na literatura sobre avaliação do linfedema, em sua
grande maioria, utilizam a volumetria total do membro como método de escolha
(Vignes et al., 2007; King et al., 2012; Fu et al., 2014; Ezzo et al., 2015). Assim, poucos
estudos avaliam a repercussão vascular causada pelo linfedema ou alterações
decorrentes dos tratamentos empregados no membro acometido (Fong et al., 2014;
Valinote et al., 2014)
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A evidência é escassa para direcionar os clínicos em melhores métodos de
avaliação práticas a respeito do uso de terapia de compressão e a associação de outras
intervenções a ela (Partsch et al., 2010; Singh et al., 2016).
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3. OBJETIVO

Avaliar os efeitos do enfaixamento compressivo funcional e da compressão
elástica na circulação sanguínea do membro superior, homolateral ao procedimento
cirúrgico para o tratamento de câncer de mama.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Aspectos éticos

Os procedimentos do estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade
de São Paulo, sob protocolo nº 810616/2014, e registrado no ClinicalTrials.gov
(NCT02517086).
Foram convidadas a participar do estudo mulheres submetidas ao tratamento do
câncer de mama, frequentadoras do Núcleo de Ensino, Pesquisa e Assistência na
Reabilitação de Mulheres Mastectomizadas (REMA) da Escola de Enfermagem de
Ribeirão Preto- EERP-USP. Todas as voluntárias foram informadas previamente sobre
o procedimento de avaliação a que seriam submetidas concordando em participar
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 1), formulado
de acordo com a resolução 466/2012 o Conselho Nacional de Saúde (CNS).
Os itens do instrumento foram lidos para as voluntárias durante entrevista com
os pesquisadores, sendo que todas as informações obtidas estão arquivadas na
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP/SP, sob a guarda do coordenador do
projeto.

4.2. Tipo de pesquisa e delineamento do estudo

Trata-se de um ensaio clínico randomizado cego crossover, sendo um
pesquisador foi responsável pelo recrutamento e avaliações, outro pela randomização e
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alocação oculta, um terceiro pesquisador foi responsável pela aplicação dos programas
de tratamento, enquanto um último fez o processamento e análise dos dados coletados.

4.3. Amostra

O processamento do cálculo amostra foi realizado por meio do software Ene,
versão 3.0 (Universidade Autônoma de Barcelona, Barcelona, Espanha). O tamanho da
amostra foi calculado com base no ensaio clínico conduzido por Fong et al. (2014).
Assim, elegeu-se como variável desfecho a velocidade máxima do fluxo sanguíneo
arterial. O cálculo foi baseado na detecção de diferenças de 4.80 cm/s entre os grupos,
assumindo um desvio-padrão de 5.00 cm/s.

Assim, considerando-se um poder

estatístico de 80% e alfa de 0.05 foi estimado um número de 18 pacientes por grupo, e
considerando-se perdas amostrais, foram recrutados 20 pacientes.

4.4. Critérios de Inclusão
Foram incluídas no estudo mulheres com diagnóstico de câncer de mama,
submetidas ao tratamento cirúrgico, aliado a linfadenectomia axilar ou biópsia do
linfonodo sentinela.

4.5. Critérios de Exclusão

Foram excluídas mulheres com lesões músculo-tendíneas e/ou com lesões
articulares no membro afetado, afecções cutâneas, diabetes, doenças circulatórias não
controladas, que estejam realizando quimioterapia e radioterapia, submetidas ao
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esvaziamento axilar bilateral, diagnosticas com metástase no membro superior e
mulheres em período gestacional.
De acordo com os critérios, foram convidadas e eleitas a participar deste estudo
20 mulheres mastectomizadas que desenvolveram linfedema, com idade média de 66.85
anos (DP=11.76) e índice de massa corporal (IMC) médio de 30.27 kg/m 2 (DP = 6.03)
(Tabela 1). Em relação ao tratamento do câncer de mama, 18 realizaram mastectomia e
duas foram submetidas à quadrandectomia. Todas as pacientes foram submetidas a
dissecção axilar, radioterapia e quimioterapia. A diferença média de volume entre os
membros foi de 0.230 mL (SD = 0.135), sendo 14 pacientes com linfedema a direita e 6
a esquerda (Tabela 2). Não houve exclusão ou perda amostral.

Tabela 1 - Características gerais das pacientes do estudo (n = 20).
Variáveis
Média (Desvio padrão)
Idade (anos)
66.85 (11.76)
2
IMC (kg/m )
30.27 (6.03)
Valores apresentados em média (desvio-padrão). IMC: Índice de massa corporal.

Tabela 2 - Características das pacientes do estudo (n=20), relacionadas ao tratamento
do câncer de mama.
Variável
Tempo de cirurgia
≤ 12 meses
> 12 meses
Lado da cirurgia
Direito
Esquerdo
Linfadenectomia axilar
Sim
Não
Quimioterapia
Sim
Não
Radioterapia
Sim
Não
4.6. Avaliação inicial

Número absoluto

Porcentagem

18
2

90%
10%

14
6

70%
30%

20
0

100%
0%

20
0

100%
0%

20
0

100%
0%
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O risco de doença arterial periférica foi verificado por meio do cálculo do índice
tornozelo-braço (ITB). A avaliação foi efetuada em decúbito dorsal, após cinco minutos
de repouso, sendo mensurada a pressão sistólica da artéria tibial posterior, e da artéria
braquial, bilateralmente. O resultado foi obtido por meio da relação entre a maior das
pressões no tornozelo pela maior pressão sistólica encontrada na artéria braquial dos
membros superiores. Os valores considerados normais para o ITB estão entre 0.90 e
1.40, sendo que os índices maiores que 1.40 representam aumento da resistência das
artérias e índices menores ou iguais a 0.90 demonstram a presença de doença arterial
periférica (Norgren et al., 2007). Nestes termos, não foi observada presença de risco de
doença arterial periférica, sendo encontrado valor médio de 1.10 (SD = 0.02).
A avaliação clínica foi composta de anamnese padrão contendo dados pessoais,
doenças pregressas, uso de medicamentos, dados relacionados ao tratamento do câncer
de mama, além de exame físico com mensuração da massa, altura e índice de massa
corporal.
Foi realizada também a perimetria, bilateralmente, por avaliador familiarizado
com o procedimento (Johnson et al., 2016). Estabeleceu-se a medida de sete pontos
distribuídos no membro superior (Figura 1), sendo a trena utilizada para medir a
circunferência modificada ao se inserir uma carga na extremidade para atingir
exatamente a mesma tensão em todas as medidas realizadas (Sander et al., 2002).
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Figura 1. Imagem ilustrativa dos pontos utilizados
para realização da medição da perimetria. Fonte:
Meirelles, 1998.

Por meio da perimetria, calculou-se o volume do membro superior, considerado
“padrão ouro” para mensuração de edemas irregulares (Petrek et al., 2000), efetuado
por método indireto pela soma do volume aproximado dos seis cones truncados,
formado pelos pontos de medidas das circunferências dos sete pontos do braço e
antebraço. A soma dessas seis partes fornece o volume total do membro (Sander et al.,
2002).

Onde: V = Volume de segmento do membro, L = comprimento de cada
segmento,

= circunferência em cada segmento i.

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). Neste estudo, foi considerada a diferença de volume entre
o membro superior acometido e o não acometido pelo lindefema (Andersen et al.,
2002). A diferença média de volume entre os membros foi de 0.230 mL (SD = 0.135),
sendo 14 pacientes com linfedema a direita e 6 a esquerda.
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4.7. Avaliação do fluxo sanguíneo
Para o procedimento de avaliação do fluxo sanguíneo, as voluntárias repousaram
durante 10 minutos em sala com temperatura controlada em 23º C, posicionada em
decúbito dorsal, com o membro superior em posição supina (Beckman et al., 2001).
A mensuração da velocidade média e máxima do fluxo sanguíneo arterial e
venoso foi efetuada por meio de ultrassom Doppler SONARA/Tek (Nicolet Vascular,
Natus, Pleasanton, CA, USA), calibrado, com transdutor de 4 MHz (Figura 2).

Figura 2- Imagem ilustrativa dos dados gerados pelo equipamento Doppler.
Fonte: Arquivo pessoal

A análise da velocidade média do fluxo sanguíneo foi executada com o
transdutor posicionado a 45º em relação ao vaso sanguíneo a ser avaliado, na pele
untada com gel solúvel em água. Para avaliação da veia e artéria axilar, a voluntária foi
posicionada em decúbito dorsal, com o membro superior a ser avaliado com abdução e
flexão de cotovelo em 90º e o transdutor posicionado na região axilar (Figura 3).
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Figura 3. Imagem ilustrativa da coleta
do fluxo axilar. Fonte: Arquivo pessoal.

Para a avaliação da veia e artéria braquial, manteve-se o decúbito dorsal e o
membro superior posicionado em abdução de 45º de ombro e extensão de cotovelo, o
transdutor foi posicionado na região anterior média da linha cubital (Figura 4). Cada
avaliação foi realizada três vezes (cada janelamento com quatro segundos) e para a
análise estatística foi utilizada a média aritmética dos valores dos fluxos das artérias e
veias axilar e braquial.

Figura 4. Imagem ilustrativa da coleta
do fluxo braquial. Fonte: Arquivo
pessoal.

4.8. Programas de tratamento

Após anamnese padrão, foi efetuada randomização simples para distribuição dos
indivíduos nos seguintes grupos: cinesioterapia, enfaixamento compressivo funcional
(ECF) associado a cinesioterapia ou compressão elástica (CE) associada a
cinesioterapia. A alocação oculta dos indivíduos foi realizada por meio do emprego de
envelopes foscos, selados e sequencialmente numerados. A randomização e alocação
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oculta foram efetuadas por um pesquisador independente, isto é, que não estava
envolvido com o processo de recrutamento, avaliação ou intervenção. Cabe o destaque
que os envelopes foram abertos apenas no momento da intervenção pelo pesquisador
responsável pela aplicação dos programas de tratamento.
As voluntárias participaram de três procedimentos terapêuticos (cross over), as
mensurações da velocidade do fluxo sanguíneo foram efetuadas pré-intervenção,
imediatamente após, 15 e 30 minutos após a aplicação dos procedimentos terapêuticos,
com intervalo (wash out) de 7 dias entre os procedimentos (Figura 5).

Figura 5- Fluxograma do desenho do estudo.

A ordem dos protocolos de tratamento foi aleatorizada por meio de sorteio
simples para cada voluntária: cinesioterapia sem compressão, enfaixamento
compressivo funcional e cinesioterapia, e compressão elástica e cinesioterapia.

4.8.1. Cinesioterapia

O programa de cinesioterapia aplicado em ambos os grupos foi composto por
exercícios aplicados durante 50 minutos, envolvendo mobilizações ativas do ombro
incluindo flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e externa, em movimentos
isolados ou combinados, com dez repetições de cada movimento, além de movimentos
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de alongamento finalizando a sequência de movimentos (Molinaro et al., 1986; Rezende
et al., 2006).

4.8.2. Enfaixamento Compressivo Funcional associado à Cinesioterapia (ECF)
O enfaixamento compressivo funcional foi realizado com a voluntária sentada
com o membro superior homolateral a cirurgia, apoiado em suporte. Após a hidratação
do membro foi utilizada uma malha de algodão para evitar o atrito da faixa de espuma
de 1 cm de densidade a ser envolvida no membro. Foram envolvidas ataduras elásticas
de algodão 5 cm, 10 cm, 15 cm desde os dedos até a região axilar em múltiplas camadas
(Randheer et al., 2011). A graduação da pressão exercida pelo enfaixamento foi aferida
por um equipamento desenvolvido especialmente para este fim baseado em Damstra et
al., 2009 e Kang et al., 2012 (Figura 6), sendo aplicado 30-40 mmHg, mesma
compressão exercida pela compressão elástica.

Figura 6. Imagem ilustrativa do
enfaixamento compressivo funcional,
com aferição da pressão exercida. Fonte:
Arquivo pessoal.

4.8.3. Compressão Elástica associada à Cinesioterapia (CE)

A intervenção cinesioterapia foi aplicada segundo os parâmetros propostos no
estudo. A compressão elástica foi efetuada por meio de braçadeira da marca VENOSAN
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(Abreu e Lima, PE, Brasil), com compressão de 30-40 mmHg (King et al., 2012), de
acordo com as medidas do membro da paciente.

4.9. Análise estatística

Para verificar os efeitos dos tratamentos propostos no presente estudo, foi
realizada a análise da distribuição dos dados por meio de histogramas. Em seguida, foi
utilizada análise de variância (ANOVA) de medidas repetidas seguido do teste de
Bonferroni, considerando dois fatores (two-way): tempo antes da intervenção,
imediatamente após e após 15 e 30 minutos, e grupo cinesioterapia, cinesioterapia +
compressão elástica, e cinesioterapia + enfaixamento compressivo funcional. O teste de
esfericidade de Mauchly com correção de Greenhouse-Geisser foi considerado nesta
análise. Os dados do presente estudo foram apresentados por meio de média, desvio
padrão e intervalo de confiança a 95%. A análise dos dados foi realizada por meio do
software SPSS (Chicago, IL, EUA), versão 17.0. Foi considerado um nível de
significância de 5% para todas as comparações realizadas.
Em complemento a estatística inferencial, utilizou-se o Cohen d para se
determinar o tamanho do efeito clínico das intervenções fisioterapêuticas propostas. A
interpretação dos valores foi baseada na classificação estabelecida por Cohen (1988) e
Fernández-Lao et al. (2012): menor que 0.20 (efeito desprezível); de 0.20 a 0.50
(pequeno efeito); maior que 0.50 a 0.80 (moderado efeito); e maior que 0.80 (grande
efeito).
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5. RESULTADOS

5.1. Resultados referentes à avaliação da velocidade média do fluxo sanguíneo

Os dados referentes a velocidade média do fluxo sanguíneo demonstraram
interação grupo versus tempo para a artéria (F=7.033, p<0.001) e veia axilar (F=5.524,
p<0.001), e para artéria (F=11.195, p<0.001) e veia braquial (F=10.521, p<0.001).
Considerando as comparações ao longo do tempo, observou-se incremento na
velocidade do fluxo sanguíneo imediatamente após a intervenção, 15 e 30 minutos após
a aplicação do enfaixamento compressivo funcional (ECF) e da compressão elástica
(CE), em todas as artérias e veias avaliadas (Tabela 3).
Os resultados obtidos nas comparações entre os grupos demonstraram resultados
significativos (p<0.05) em relação aos grupos (Tabela 4), CE e ECF no incremento da
velocidade média do fluxo sanguíneo das artérias e veias axilar e braquial, quando
comparados ao grupo que recebeu apenas cinesioterapia. Quando realizadas as
comparações entre os grupos CE e ECF, não foi observada diferença significativa
(p>0.05).
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Tabela 3 – Comparações entre as avaliações, apresentadas em média (desvio padrão), da velocidade média do fluxo sanguíneo (em cm/s)
mediante a aplicação de diferentes protocolos de tratamento fisioterapêutico.
Vaso Sanguíneo
Grupos
Pré
P0
P15
P30
14,69 (4,72)
20,51 (5,60)a
17,0 (3,87)b
14,0 (3,59)b,c
Ci
16,70 (4,97)
27,18 (6,34)a
24,13 (7,06)a,b
22,54 (7,38)a,b
Artéria Axilar
CE
14,96 (3,29)
25,57 (4,48)a
21,93 (5,13)a,b
21,06 (4,79)a,b
ECF
a
b
19,28 (8,79)
27,29 (9,77)
19,82 (6,69)
17,66 (5,14)b
Ci
19,53 (6,87)
31,06 (12,44)a
28,12 (8,90)a
25,32 (8,93)a,b,c
Veia Axilar
CE
a
a
20,39 (8,26)
30,02 (10,31)
29,81 (9,96)
26,75 (9,92)a,c
ECF
14,73 (2,14)
21,04 (2,70)a
18,96 (2,95)a
16,53 (3,39)b,c
Ci
a
a,b
15,41 (2,89)
30,48 (4,99)
26,90 (5,09)
24,29 (4,56)a,b,c
Artéria Braquial
CE
16,31 (2,51)
32,15 (7,31)a
28,25 (6,53)a,b
26,02 (6,30)a,b,c
ECF
a
a
15,36 (3,71)
22,75 (4,84)
20,19 (4,71)
17,94 (3,68)b
Ci
a
a,b
16,81 (3,56)
37,74 (9,02)
29,39 (10,21)
23,77 (7,47)a,b,c
Veia Braquial
CE
16,32 (2,94)
34,50 (8,61)a
30,99 (8,70)a
27,10 (8,06)a,b,c
ECF
Ci: Cinesioterapia; CE: Cinesioterapia + compressão elástica; ECF: Cinesioterapia + enfaixamento compressivo funcional; Pré: antes do
tratamento; P0: Imediatamente após o tratamento; P15: 15 minutos após o tratamento; P30: 30 minutos após o tratamento.
p < 0,05 em relação ao tempo no mesmo grupo: a Vs. Pré (p < 0.001); b Vs. P0; c Vs. P15.
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Tabela 4 – Comparações entre os grupos, apresentadas em médias (intervalo de confiança a 95%), da velocidade média do fluxo sanguíneo (em
cm/s) mediante a aplicação de diferentes protocolos de tratamento fisioterapêutico.
Vaso Sanguíneo
Tempo
Ci – CE
Ci – ECF
CE –ECF
-2,01 (-4,31, 0,29)
-0,27 (-2,83, 2,28)
1,74 (-0,50, 3,98)
Artéria Axilar
Pre
-6,77 (-9,63, -3,90)*
-5,05 (-8,06, -2,04)*
1,71 (-1,38, 4,81)
P0
-7,13 (-10,24, -4,02)*
-4,93 (-7,76, -2,09)*
2,20 (-2,14, 6,54)
P15
-8,53 (-11,18, -5,89)*
-7,06 (-9,39, -4,73)*
1,47 (-2,66, 5,61)
P30
-0,25 (-3,60, 3,13)
-1,10 (-6,49, 4,27)
-0,15 (-5,31, 3,59)
Veia Axilar
Pre
-3,77 (-7,60, 0,05)
-2,73 (-8,47, 3,01)
1,04 (-5,37, 7,46)
P0
-8,30 (-11,87, -4,37)*
-9,98 (-14,50, -5,47)*
-1,68 (-6,87, 3,50)
P15
-7,66 (-10,72, -4,60)*
-9,08 (-13,26, -4,91)*
-1,42 (-6,60, 3,75)
P30
-0,67 (-2,27, 0,91)
-1,58 (-3,20, 0,04)
-0,90 (-2,38, 0,58)
Artéria Braquial
Pre
-9,44 (-12,22, -6,67)*
-11,11 (-14,98, -7,24)*
-1,66 (-5,03, 1,69)
P0
-7,93 (-10,48, -5,38)*
-9,28 (-12,83, -5,73)*
-1,34 (-4,81, 2,12)
P15
-7,75 (-10,00, -5,50)*
-9,48 (-13,22, -5,75)*
-1,73 (-4,53, 1,06)
P30
-1,45
(-3,59,
0,69)
-0,97
(-2,99,
1,05)
0,48 (-1,53, 2,49)
Veia Braquial
Pre
-14,99 (-20,52, -9,46)*
-11,74 (-17,24, -6,24)*
3,24 (-0,82, 7,31)
P0
-9,09 (-14,47, -3,72)*
-10,70 (-16,15, -5,24)*
-1,60 (-7,77, 4,57)
P15
-5,83 (-9,43, -2,23)*
-9,16 (-13,94, -4,38)*
-3,33 (-8,68, 2,02)
P30
Ci: Cinesioterapia; CE: Cinesioterapia + compressão elástica; ECF: Cinesioterapia + enfaixamento compressivo funcional; Pré: antes do
tratamento; P0: Imediatamente após o tratamento; P15: 15 minutos após o tratamento; P30: 30 minutos após o tratamento.
*
Diferença significativa (p < 0,05).
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5.2. Resultados referentes à avaliação da velocidade máxima do fluxo sanguíneo

Em relação à velocidade máxima do fluxo sanguíneo não foi encontrado no
presente estudo interação grupo versus tempo para a artéria (F=1.764, p = 0.119) e veia
axilar (F=3.188, p=0.070), bem como veia braquial (F=3.009, p = 0.100). No entanto,
significativa interação grupo versus tempo foi observada para a artéria braquial (F =
2.492, p = 0.029).
Considerando as comparações ao longo do tempo, observou-se incremento no
fluxo sanguíneo imediatamente e 15 minutos após a aplicação dos recursos
fisioterapêuticos nos três grupos, e em todas as artérias e veiais avaliadas (Tabela 5).
Em complemento, apenas para a veia axilar no grupo compressão elástica (EC) e para a
veia braquial no grupo EC e no grupo de enfaixamento compressivo funcional (ECF)
houve aumento significativo na velocidade do fluxo sanguíneo 30 minutos após
aplicação dos recursos em comparação ao momento pré.
Os resultados referentes às análises comparativas entre os grupos (Tabela 6),
apontaram que os recursos dos grupos CE e ECF demonstraram maior incremento da
velocidade máxima do fluxo sanguíneo da artéria braquial (p<0.05), imediatamente
após a intervenção fisioterapêutica, quando comparados ao grupo que recebeu apenas
cinesioterapia. Além disso, na mesma artéria, observou-se incremento do fluxo
sanguíneo 15 e 30 minutos (p<0.05) após a intervenção dos grupos CE e ECF,
respectivamente, quando comparado ao grupo que apenas recebeu cinesioterapia.
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Tabela 5 – Comparações entre as avaliações, apresentadas em média (desvio padrão), da velocidade máxima do fluxo sanguíneo (em cm/s)
mediante a aplicação de diferentes protocolos de tratamento fisioterapêutico.
Vaso Sanguíneo
Grupo
Pré
P0
P15
P30
62,50 (14,38)
70,07 (13,31)a
61,61 (14,78)b
54,82 (15,38)a,b,c
Ci
67,20 (12,59)
77,52 (11,72)a
69,41 (13,14)b
63,25 (13,47)b,c
Artéria Axilar
CE
60,69 (16,75)
69,28 (18,86)a
64,89 (15,42)
61,42 (15,23)b
ECF
a
b
33,39 (13,24)
47,06 (14,83)
34,39 (10,46)
31,06 (11,02)b
Ci
30,75 (11,13)
46,57 (14,65)a
41,90 (12,91)a
38,15 (17,60)a,b
Veia Axilar
CE
a
a
34,52 (12,98)
44,57 (18,58)
41,62 (15,11)
38,25 (14,28)
ECF
a
b
53,25 (16,83)
63,85 (16,24)
58,29 (17,94)
53,21 (16,76)b,c
Ci
a
a,b
61,26 (18,13)
78,54 (14,13)
73,27 (15,82)
64,84 (15,26)b
Artéria Braquial
CE
65,47 (16,94)
77,00 (13,29)a
69,96 (11,49)b
65,09 (13,15)b,c
ECF
a
35,89 (14,90)
44,74 (18,25)
41,48 (18,01)
36,99 (15,28)b,c
Ci
a
a,b
37,27 (18,95)
58,13 (21,24)
47,60 (18,00)
43,42 (17,26) a,b,c
Veia Braquial
CE
35,20 (15,74)
54,66 (18,74)a
49,89 (19,21)a
44,99 (16,71)a,b,c
ECF
Ci: Cinesioterapia; CE: Cinesioterapia + compressão elástica; ECF: Cinesioterapia + enfaixamento compressivo funcional; Pré: antes do
tratamento; P0: Imediatamente após o tratamento; P15: 15 minutos após o tratamento; P30: 30 minutos após o tratamento.
p < 0,05 em relação ao tempo no mesmo grupo: a Vs. Pré (p < 0.001); b Vs. P0; c Vs. P15.
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Tabela 6 – Comparações entre os grupos da velocidade máxima do fluxo sanguíneo (cm/s) em diferentes tempos de avaliação.
Vaso
Tempo
Ci – CE
Ci – ECF
CE – ECF
Artéria Axilar
Pre
-4.70 (-11.79, 2.38)
1.81 (-9.43, 13.05)
6.51 (-1.41, 14.44)
P0
-7.45 (-14.92, 0.02)
0.79 (-10.97, 12.55)
8.24 (-0.96, 17.44)
P15
-7.79 (-15.59, 0.01)
-3.28 (-13.22, 6.66)
4.51 (-0.14, 9.17)
P30
-8.42 (-16.90, 0.06)
-6.59 (-15.32, 2.13)
1.83 (-5.09, 8.75)
Veia Axilar
Pre
2.64 (-5.21, 10.49)
-1.12 (-8.47, 6.21)
-3.77 (-8.16, 0.62)
P0
0.49 (-7.10, 8.08)
2.38 (-8.92, 13.69)
1.89 (-8.02, 11.81)
P15
-7.51 (-15.20, 0.18)
-7.23 (-15.49, 1.03)
0.27 (-6.78, 7.34)
P30
-7.09 (-14.20, 0.02)
-7.09 (-14.19, 0.01)
-0.10 (-10.20, 10.00)
Artéria Braquial
Pre
-8.01 (-16.10, 0.08)
-12.22 (-25.01, 0.57)
-4.21 (-10.38, 1.95)
a
b
P0
-14.69 (-22.56, -6.81)
-13.15 (-19.42, -6.88)
-1.53 (-3.70, 6.77)
P15
-14.98 (-22.34, -7.62)c
-11.67(-23.41, 0.07)
-3.31 (-1.82, 8.45)
d
P30
-11.63 (-23.51, 0.25)
-11.88 (-17.80, -5.99)
-0.25 (-5.40, 4.90)
Veia Braquial
Pre
-1.37 (-7.15, 4.39)
-0.69 (-5.37, 6.75)
2.06 (-3.32, 7.45)
P0
-13.38 (-27.01, 0.25)
-9.91 (-20.01, 0.19)
3.46 (-5.17, 12.10)
P15
-6.12 (-12.24, 0.00)
-8.41 (-16.90, 0.08)
-2.29 (-11.56, 6.98)
P30
-6.43 (-12.90, 0.04)
-8.00 (-16.01, 0.01)
-1.57 (-9.65, 6.51)
Valores apresentados em diferença entre as médias (intervalo de confiança a 95%).
Ci: Cinesioterapia; CE: Cinesioterapia + compressão elástica; ECF: Cinesioterapia + enfaixamento compressivo funcional; Pré: antes do
tratamento; P0: Imediatamente após o tratamento; P15: 15 minutos após o tratamento; P30: 30 minutos após o tratamento.
Todas as comparações foram realizadas por meio da ANOVA two-way de medidas repetidas post hoc Bonferroni.
a
Diferença significativa (p = 0.007); bDiferença significativa (p = 0.018); cDiferença significativa (p = 0.009); dDiferença significativa (p =
0.048);
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5.3. Resultados referentes ao efeito clínico
Os resultados referentes ao tamanho de efeito clínico demonstraram que os
valores de Cohen d mais importantes foram identificados nos grupos CE e ECF para a
velocidade média do fluxo sanguíneo arterial e venoso (Tabela 7), sendo observado
grande efeito clínico imediatamente, 15 e 30 minutos após a aplicação das combinações
dos recursos fisioterapêuticos (Cohen d variando entre -0.92 e -3.69), exceto para a veia
axilar após 30 minutos, no qual foram observados moderado efeito clínico, com valores
de Cohen d de -0.72 e -0.69 para os grupos CE e ECF, respectivamente.

Tabela 7 – Tamanho do efeito clínico (Cohen d) das intervenções propostas no presente
estudo sobre a velocidade média do fluxo sanguíneo arterial e venoso.
Cohen d
Vaso
Tempos
Ci
CE
ECF
Artéria Axilar
Pré – P0
-1.12
-1.83
-2.69
Pré – P15
-0.47
-1.21
-1.61
Pré – P30
0.22
-0.92
-1.48
P0 – P15
0.72
0.45
0.75
P0 – P30
1.38
0.67
0.97
P15 – P30
0.80
0.22
0.17
Veia Axilar
Pré – P0
-0.86
-1.14
-1.03
Pré – P15
-0.06
-1.08
-1.02
Pré – P30
0.22
-0.72
-0.69
P0 – P15
0.89
0.27
0.02
P0 – P30
1.23
0.53
0.32
P15 – P30
0.36
0.31
0.30
Artéria Braquial
Pré – P0
-2.59
-3.69
-2.89
Pré – P15
-1.64
-2.77
-2.41
Pré – P30
-0.63
-2.23
-2.02
P0 – P15
0.73
0.71
0.56
P0 – P30
1.47
1.29
0.89
P15 – P30
0.76
0.37
0.34
Veia Braquial
Pré – P0
-1.71
-3.05
-2.82
Pré – P15
-1.13
-1.64
-2.25
Pré – P30
-0.69
-1.18
-1.77
P0 – P15
0.53
0.86
0.40
P0 – P30
1.11
1.68
0.88
P15 – P30
0.53
0.62
0.46
Ci: Cinesioterapia; CE: Cinesioterapia + compressão elástica; ECF: Cinesioterapia +
enfaixamento compressivo funcional; Pré: antes do tratamento; P0: Imediatamente após
o tratamento; P15: 15 minutos após o tratamento; P30: 30 minutos após o tratamento.
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Em relação à velocidade máxima do fluxo sanguíneo arterial e venoso, foi
observado tamanho de efeito clínico menor do que para a velocidade média do fluxo
sanguíneo. Assim sendo, observou-se desprezível a grande efeito clínico imediatamente,
15 e 30 minutos após a aplicação dos recursos fisioterapêuticos (Tabela 8), com valores
de Cohen d variando entre -0.04 e -1.21.

Tabela 8 – Tamanho do efeito clínico (Cohen d) das intervenções propostas no presente
estudo sobre a velocidade máxima do fluxo sanguíneo arterial e venoso.
Cohen d
Vaso
Tempos
Ci
CE
ECF
Artéria Axilar
Pré – P0
-0.54
-0.84
-0.48
Pré – P15
0.06
-0.17
-0.26
Pré – P30
0.51
0.30
-0.04
P0 – P15
0.60
0.65
0.25
P0 – P30
1.06
1.13
0.45
P15 – P30
0.45
0.46
0.22
Veia Axilar
Pré – P0
-0.97
-1.21
-0.62
Pré – P15
-0.08
-0.92
-0.50
Pré – P30
0.19
-0.50
-0.27
P0 – P15
0.98
0.33
0.17
P0 – P30
1.22
0.51
0.38
P15 – P30
0.29
0.24
0.22
Artéria Braquial
Pré – P0
-0.64
-1.06
-0.75
Pré – P15
-0.28
-0.70
-0.31
Pré – P30
0.00
-0.21
0.02
P0 – P15
0.32
0.35
0.56
P0 – P30
0.64
0.93
0.90
P15 – P30
0.29
0.54
0.39
Veia Braquial
Pré – P0
-0.53
-1.03
-1.12
Pré – P15
-0.33
-0.55
-0.83
Pré – P30
-0.07
-0.33
-0.60
P0 – P15
0.17
0.53
0.25
P0 – P30
0.46
0.76
0.54
P15 – P30
0.26
0.17
0.27
Ci: Cinesioterapia; CE: Cinesioterapia + compressão elástica; ECF: Cinesioterapia +
enfaixamento compressivo funcional; Pré: antes do tratamento; P0: Imediatamente após
o tratamento; P15: 15 minutos após o tratamento; P30: 30 minutos após o tratamento.
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6. DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo avaliar a os efeitos dos diferentes tipos de
tratamento compressivo na circulação sanguínea do membro com linfedema, com o
intuito de avaliar se o enfaixamento compressivo funcional (ECF) apresenta maior
efetividade no tratamento inicial do linfedema decorrente do tratamento do câncer de
mama. Os resultados obtidos apontam que tanto a terapia de compressão elástica quanto
o ECF quando associados à cinesioterapia proporcionam incremento da circulação
sanguínea do membro superior.
A hipótese de Starling sobre a fisiologia da microcirculação fornece um
modelo claro para a compreensão de como a circulação arterial e venosa podem
interferir no sistema linfático. Pequenas alterações ocorrem na hemodinâmica de
membros afetados pelo linfedema, sendo que a fisiopatologia destas alterações ainda
não está esclarecida e, no momento, intervenções terapêuticas não consideram esta
interação, daí a importância do estudo (Dennis, 2008).
A terapia compressiva é uma técnica considerada componente essencial da
Terapia Completa Descongestiva (TCD), apontada como terapia padrão no tratamento
agudo do linfedema (Lasinski et al., 2012; Moseley et al., 2009). Uma análise crítica de
ensaios clínicos randomizados realizada por Partsch et al., 2004, conclui que a terapia
de compressão, sendo ela realizada com ECF ou por compressão elástica, possui nível
de evidencia Grau B para o tratamento do linfedema, podendo ser observada ações
positivas sobre esta disfunção circulatória como redução do volume do membro,
aumento da pressão intersticial, deslocamento de fluidos, melhora da contratilidade de
músculo-vascular, proteção da pele, que é facilmente propensa a infecções (Partsch et
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al., 2004). No entanto, este consenso relata que a resposta da paciente ao tratamento, é
uma importante variável de acordo com o grau de compressão empregado a técnica.
A literatura aponta que o ECF é uma técnica composta por materiais de fácil
acesso, sendo prática e reutilizável (Partsh et al., 2012). No entanto, Fu et al. (2014)
apontam que devido ao tempo, esforço e coordenação necessária para realizar o
enfaixamento, esta técnica torna-se onerosa e não prática para a paciente, sendo viável
optar para uma intervenção alternativa, como as malhas de compressão elástica. De
acordo com os achados no presente estudo, observa-se que o uso da compressão elástica
além de ser uma técnica mais prática, favorece o incremento circulatório sanguíneo
semelhantemente ao uso do ECF.
Em um estudo referente a terapias de compressão no membro inferior, é relatada
a dificuldade de padronizar o emprego da técnica do ECF (seja ela ministrada em
espiral, em oito, circular, etc.), apontando que o ECF pode perder a pressão exercida de
acordo com os movimentos realizados pela paciente, sendo um ponto favorável a terapia
por compressão elástica, pois esta apresenta sua pressão mais duradoura (Partsh et al.,
2012). Além disso, outra dificuldade encontrada na prática clínica é a padronização da
pressão exercida pelo ECF no membro acometido, optar pela compressão elástica tornase esta dosagem mais fácil (Fu et al., 2014). Diante disto, o presente estudo buscou
padronizar a pressão exercida pelas duas técnicas, para que não houvesse influência
diferenciada da pressão realizada pela técnica e sim pelo material que constitui a terapia
e sua forma de aplicação.
Estudos compararam as alterações volumétricas de membros acometidos por
linfedema após a intervenção terapêutica compressiva (Badger et al., 2000; Vignes et
al., 2011; King et al., 2012). Bagner et al. (2000) avaliou o linfedema na fase inicial,
comparando o emprego do ECF seguido da compressão elástica e somente com o uso da
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compressão elástica, no entanto o estudo apresenta um viés, pois avaliou tanto
linfedema de membro superior quanto de membro inferior. Outro estudo (Vignes et al.,
2011) comparou o uso da compressão elástica e do ECF em mulheres em tratamento do
linfedema de membro superior, observando maior controle do volume do membro nas
mulheres que faziam uso do ECF. No estudo de King et al. (2012) ao comparar a terapia
compressiva de compressão elástica em relação ao ECF, verificaram que o ECF
apresenta melhores valores na redução do volume do membro com linfedema, porém as
pacientes apresentaram significativa redução da função do membro superior em relação
ao grupo que utiliza a compressão elástica.
As terapias compressivas além de reduzir o volume do membro acometido pelo
linfedema, potencializam o retorno sanguíneo venoso do membro acometido por
disfunções circulatórias (Partsch et al., 2006), sendo necessário investigar as alterações
decorrentes do emprego de tais terapias.
Na literatura é possível encontrar estudos que avaliam as alterações após a
aplicação de terapias compressivas em linfedema de membro inferior (Olszeweski et al.,
2011; Niimi et al., 2014). Ao utilizar o ultrassom de imagem para comparar os efeitos
da terapia de compressão elástica e o ECF na fase inicial de tratamento do linfedema de
membro inferior, foi observada melhor resposta terapêutica para o linfedema grave
quando empregado o ECF (Niimi et al., 2014). Este estudo também aponta que para
edemas menos graves não houve diferença entre as terapias empregadas, no entanto, ao
contrário do presente estudo, os autores não relatam ter sido avaliado o risco de doenças
artérias periféricas destes pacientes.
A literatura é escassa em estudos que avaliam as alterações circulatórias
presentes no linfedema. Estudos apontado, por meio da avaliação do ultrassom Doppler,
a interferência relevante da circulação sanguínea e suas alterações decorrentes do
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tratamento do câncer mama, enfatizando a importância da avaliação desta variável
(Matheus et al., 2011; Rezende et al., 2011).
Alterações circulatórias sanguíneas, arteriais e venosas foram observadas no
membro acometido pelo linfedema após mastectomia quando comparado ao membro
contralateral, sendo o incremento do fluxo no membro afetado o principal achado
(Matheus, Guirro, 2011; Rezende et al., 2011; Valinote et al., 2013). No entanto, não
foram encontrados estudos que avaliassem a velocidade do fluxo sanguíneo após a
aplicação de terapias compressivas no membro superior afetado pela disfunção.
Os efeitos circulatórios após a aplicação de um protocolo de exercícios nos
membros superiores de mulheres com linfedema foram avaliados no estudo Fong et al.
(2014), ao comparar um grupo de 11 pacientes com linfedema que executaram 6
minutos da aplicação da técnica com um grupo de 12 pacientes que permaneceram em
repouso, sendo detectado incremento da circulação sanguínea arterial, corroborando
com os achados do presente estudo.
Revisão sistemática sobre os efeitos do exercício no linfedema de membro
superior relacionado ao câncer de mama (Singh et al., 2016) aponta a eficácia dos
exercícios terapêuticos para a redução do volume do membro com linfedema. Porém, o
mesmo estudo aponta a escassez de avaliações relacionadas ao emprego de
cinesioterapia associados a terapias compressivas (Johansson et al., 2005; Vale et al.,
2011; Godoy et al., 2012). No presente estudo, foi observado que apesar de ocorrer o
incremento da circulação sanguínea com a aplicação de cinesioterapia, a associação com
as terapias compressivas favorece significativamente esse incremento quando
comparado à cinesioterapia isolada.
Vale et al. (2011) avaliaram a associação do uso de mangas elásticas de baixa
compressão elástica e exercícios ativos controlados comparados com exercícios ativos
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isolados. O volume do membro foi avaliado por meio do deslocamento de água, antes e
após duas sessões com duração de uma hora, e observaram significativa redução do
volume do membro afetado.
No estudo conduzido por Johansson et al. (2005) a redução do volume do
membro foi observada por meio de pletismografia por deslocamento de água e análise
bioelétrica de impedância após duas sessões de exercícios ativos com e sem o uso de
mangas compressivas. A associação da terapia compressiva com exercícios ativos
aplicados por meio de um sistema de roldanas foi avaliada no estudo de Godoy et al.
(2012); tais exercícios foram aplicados durante duas sessões de uma hora, sendo
observada uma redução do volume do membro quando comparada a terapia sem o uso
da compressão elástica.
Irdesel et al. (2007) avaliaram durante seis meses um grupo que recebeu apenas
cinesioterapia e outro grupo que recebeu cinesioteapia associada à compressão elástica,
e concluíram que além da associação de terapias compressivas com a cinesioterapia ser
eficaz para a redução do volume do membro, ela também melhora a amplitude de
movimento e a dor do membro superior acometido.
O presente estudo apresenta-se pioneiro na avaliação do fluxo sanguíneo após a
aplicação de terapias compressivas no tratamento do linfedema no membro superior
secundário ao câncer de mama, apontando direcionamentos dessas técnicas que devem
ser considerados por profissionais que prestam assistência a esta população.
A avaliação do tamanho do efeito clínico em pesquisa clínica é crucial para
simplificar a transferência de conhecimentos entre os pesquisadores, facilitando a
interpretação dos resultados da investigação para prática clínica, não se atendo
simplesmente a inferências estatísticas clássicas (Armijo-Olivo et al., 2011). Assim, os
resultados deste estudo mostram que além das terapias compressivas associadas à
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cinesioterapia apresentarem significância estatística, elas também apresentam relevância
clínica respaldada pelo cálculo do Cohen d.
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7. CONCLUSÃO
A compressão elástica e o enfaixamento compressivo funcional associados a
cinesioterapia atuam de forma significativa e semelhante no incremento imediato da
velocidade máxima e média do fluxo sanguíneo nas artérias e veias axilar e braquial no
membro superior com linfedema secundário ao tratamento por câncer de mama.
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APÊNDICE A
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidada a participar como voluntária do projeto de pesquisa
“Alterações vasculares decorrentes de diferentes tratamentos do linfedema secundário ao
pós-operatório de câncer de mama”, coordenado pela Profa. Dra. Elaine C. de O. Guirro e
desenvolvido pela aluna Monique Silva Rezende, que tem por objetivo avaliar e comparar a circulação
sanguínea do membro superior (braço) com linfedema, em mulheres com câncer de mama, antes e após o
tratamento com exercícios físicos, uso da compressão elástica (braçadeira) e enfaixamento compressivo
funcional. Este projeto tem como finalidade ajudar a compreensão da melhor forma de tratamento do
linfedema (edema ou inchaço).
Se você aceitar participar do estudo, será agendado um horário e data combinado entre você e o
pesquisador para o início das atividades. Você deverá comparecer ao REMA (Núcleo de Pesquisa e
Ensino de Mulheres Mastectomizadas), para a realização da entrevista (preenchimento dos dados pessoais
e avaliação física individual). Serão realizadas três avaliações com duração de aproximadamente 2 horas
cada, uma vez na semana durante três semanas seguidas. A sessão será sorteada de acordo com a terapia a
ser realizada: um dia os exercícios serão realizados com o enfaixamento, após uma semana os exercícios
serão realizados com o uso da braçadeira, e na semana seguinte somente os exercícios.
Os riscos são mínimos, e estão relacionados aos desconfortos que as avaliações podem trazer,
mas nos comprometemos a realizá-las com o menor desconforto possível, e são exames que já são
efetuados rotineiramente. Você pode ser beneficiada diretamente com sua participação, pois receberá
informações sobre as condições da circulação sanguínea de seus braços.
Asseguramos que seu nome e identidade serão mantidos em sigilo. Os dados coletados serão
utilizados apenas nesta pesquisa e ficarão com a orientadora do projeto em arquivo do laboratório, cujo
acesso é restrito aos pesquisadores. O pesquisador também tem o direito de excluir seus dados deste
estudo caso não participe de todas as avaliações ou pela não adequação ao objetivo desse trabalho. Ao
final os resultados serão divulgados em artigos e eventos científicos. Se existirem gastos adicionais tais
como transporte e alimentação, serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa, e que não haverá
recompensa financeira. Em casos de danos decorrentes da sua participação na pesquisa, será indenizada
pelos pesquisadores, conforme as leis vigentes do país.
É seu direito ter uma via deste documento assinado pela pesquisadora, e no caso de desistência, o
fato não ocasionará penalidade ou prejuízo a sua pessoa, bem como ao atendimento efetuado no REMA.
Você receberá resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento acerca dos procedimentos, riscos,
benefícios, outras questões relacionadas com a pesquisa.
O Comite de Ética em Pesquisa também tem a finalidade de proteger as pessoas que participam
da pesquisa e preservar seus direitos. Assim, se for necessário, entre em contato com o CEP do
HCFMRP/USP pelo telefone (16) 3602-2228 ou pelo seu endereço - Campus Universitário, Monte Alegre
- Ribeirão Preto – SP, no horário das 8 às 17h.
Eu ______________________________________, recebi as informações acima e ciente dos direitos
abaixo relacionados, abaixo assinada, concordo em participar do estudo.
Data:

Data:

______________________________
Nome da Voluntária

________________________________
Nome da Pesquisadora Responsável

______________________________
Assinatura da Voluntária

___________________________________
Assinatura da Pesquisadora Responsável

Para maiores informações e esclarecimentos, entre em contato com a orientadora, Profa. Dra.
Elaine Caldeira de Oliveira Guirro (Tel: 3602-4584), ou com a pesquisadora responsável, Ft. Monique
Silva Rezende (Tel: 3941-2403).

