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RESUMO 
 

Introdução: O linfedema é a principal complicação decorrente do 

tratamento cirúrgico para câncer de mama, acarretando importantes 

alterações físicas, psicológicas  e sociais, que comprometem a qualidade 

de vida das mulheres. Objetivo: Estimar a prevalência de linfedema em 

mulheres submetidas a tratamento cirúrgico para câncer de mama. 

Metodologia: Foi realizado um estudo seccional com 394 mulheres em 

acompanhamento médico no Hospital Luiza Gomes de Lemos / INCa III, 

no período de abril a agosto de 2000. Os dados foram obtidos através de 

uma entrevista semi-estruturada, exame físico e complementados pela 

análise do prontuário. Foram coletadas variáveis relacionadas a 

características: da paciente, do tratamento realizado, do tumor, e das 

complicações pós-operatórias. Resultados: A prevalência de linfedema 

variou de 16,2 % a 30,7 % dependendo do critério utilizado para 

diagnóstico. Os critérios de diagnóstico objetivos apresentaram melhor 

confiabilidade. Na análise bivariada, as variáveis que se mostraram 

positivamente associadas (p<0,05) com o linfedema foram: IMC, número 

total de dias com dreno, radioterapia, radioterapia axilar, 

comprometimento ganglionar, estadiamento tumoral, relato de 

sintomatologias sugestivas de edema precoce, relato de edema precoce, 

infecção no membro superior homolateral ao câncer de mama, limitação 

no movimento de alcance global da mobilidade, e limitação articular no 

movimento de abdução e rotação externa. Conclusões: A prevalência de 

linfedema obtida neste estudo foi elevada, estando de acordo com a 

literatura. A perimetria ou o volume estimado do membro foram os 

critérios que apresentaram melhor confiabilidade. Estudos prospectivos 

são necessários para que se possa estabelecer os fatores de risco mais 

relevantes na etiologia do linfedema. 

 Palavras-chaves: Linfedema, câncer de mama, complicações, estudo 

seccional, prevalência 
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SUMMARY 
Introduction: Lymphedema is the main complication resulting from the 

surgical treatment for breast cancer, delivering relevant physical, 

psychological and social transformations, which compromises women’s 

life quality. Objective: To estimate the lymphedema prevalence on 

women submitted to surgical treatment for breast cancer. Methodology: 

A sectional study was accomplished in 394 women with medical follow 

up at Luiza Gomes Lemos Hospital / INCa III, from April to August of 

2000. Data were obtained through a semi-structured interview, physical 

examination, and complemented by analysis of the patient’s medical 

history. Variables were collected relating to characteristics from: the 

patient, the accomplished treatment, the tumor, and the post-surgical 

complications. Results: The lymphedema prevalence varied from 16.2% 

to 30.7%, depending on the criterion used for the diagnosis. The objective 

diagnosis criteria presented better reliability. At the bivaried analysis, the 

variables positively associated (p<0.05) to the lymphedema were: IMC, 

total days with drain, radiotherapy, axillary radiotherapy, ganglionic 

involvement, tumoral evolution, report of symptomatology suggesting 

precocious edema, report of precocious edema, infection on the upper 

limb that is homolateral to the breast cancer, limitation of the global reach 

move, and articular limitation regarding abduction and external rotation 

movements. Conclusions: Lymphedema prevalence obtained in this 

study was high, in accordance with literature. Perimetry or estimated 

volume of the limb was the criteria that presented best reliability. 

Prospective studies are necessary in order to establish the most relevant 

risk factors in lymphedema etiology.      

 

Key Words: Lymphedema, breast cancer, complications, sectional study, 

prevalence  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

As doenças neoplásicas representam um grave problema de saúde pública em 

todo o mundo, acometendo, a cada ano, nove milhões de pessoas das quais 

aproximadamente cinco milhões, evoluem para o óbito (OMS, 1999).  

No Brasil, de acordo com previsões realizadas pelo Ministério da Saúde para o 

ano de 2000, são estimados 284.205 casos novos e 113.958 óbitos por câncer sendo que 

51,17% dos casos e 46,01% dos óbitos corresponderão ao sexo feminino.  Estima-se 

que as maiores taxas de incidência da doença neste sexo sejam as neoplasias de mama 

(33,58/100.000), sendo também a primeira causa de óbitos entre as mulheres 

(9,78/100.000) (INCa/MS,2000). No estado do Rio de Janeiro, são estimados 5.280 

casos novos de câncer de mama, correspondendo a 18,63% de todos os casos no Brasil 

(INCa/MS,2000). 

No estágio atual do conhecimento, não existem medidas específicas de 

prevenção primária para o câncer de mama. A detecção precoce é o objetivo principal, 

visando a diminuição da mortalidade e aumento da sobrevida destas pacientes, e assim, 

diversos países implantaram programas de rastreamento com exame mamográfico e 

orientações para o auto-exame das mamas. Nos Estados Unidos, estima-se que somente 

o rastreamento mamográfico para o câncer de mama e o rastreamento para câncer 

cervical poderiam ser capazes de reduzir 3% do total de mortes por câncer (National 

Cancer Institute, NCI - PDQ®, 1999). No Brasil, o rastreamento populacional com 

exame mamográfico não é realizado atualmente. Entretanto, campanhas públicas de 

incentivo ao auto-exame, promovidas pelo Ministério da Saúde, objetivam o 

conhecimento individualizado do corpo pelas mulheres a fim de se reconhecer 

alterações iniciais na mama.    

  Quanto mais precoce o diagnóstico, melhores as condições de tratamento e maior a 

sobrevida das mulheres acometidas. Nos Estados Unidos, por exemplo, as taxas de 

sobrevida de 10 anos, no período de 1985 a 1995, relativas aos estádios 0, I, II, III e IV 

foram, respectivamente, 95% , 88% , 66% , 36 %  e 7% (Fremgen et al, 1999).  

Conforme dados do National Cancer Data Base (1999), em 1995, nos Estados Unidos, 

56,2 % dos casos diagnosticados de câncer de mama eram dos estádios 0 e 1.  
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No Brasil, a situação é bem mais grave e preocupante. De acordo com dados de 

registros hospitalares de câncer podemos observar que o diagnóstico da doença, na 

maioria das vezes, ocorre nos estádios mais avançados (quadro 1). 

 

Quadro 1 

Estadiamento clínico do cancer de mama, INCa - Rio de Janeiro-  1992 

Estadiamentos % 

Local I II III IV S/inf. 

Hospital do Cancer 3,6 21,1 31,6 17,8 25,9 

Hospital de Oncologia 3,2 41,8 37,2 3,2 12,8 

Hospital Luiza G. Lemos 12,7 28,6 40,9 7,0 9,9 

                Fonte: Registros Hospitalares INCa / MS 

 

 

A estratégia de tratamento preconizado para as mulheres com câncer de mama 

depende, diretamente, do estadiamento tumoral (TNM); assim, na medida em que o 

tumor seja diagnosticado em estádios mais avançados, os recursos terapêuticos se 

tornam mais limitados e mutilantes, sendo maior a morbidade pós-tratamento (Paci et 

al, 1996; Gerber et al, 1992). 

 A abordagem terapêutica do câncer de mama envolve a cirurgia, quimioterapia, 

radioterapia e hormônioterapia. Geralmente os tratamentos propostos associam duas ou 

mais abordagens, levando em consideração, também, as características individuais, 

tanto clínicas, como psicológicas, visando obter uma melhor qualidade de vida pós-

tratamento (National Breast Cancer Centre - NBCC, 1999). 

 Entre todas as complicações decorrentes do tratamento para câncer de mama, o 

linfedema secundário do membro superior, é uma das principais.  Suas prevalências têm 

variado entre os estudos realizados, de 9% a 40%, dependendo do tempo de seguimento, 

da classificação e dos critérios utilizados para a definição de caso (Brismar, 1983; 

Corneillie, 1984; Pezner,1986; Kissin, 1986; Ryttov, 1988; Aitken, 1989; Schuneman, 

1992, Paci, 1996; Liljegren, 1997). 

Vários métodos vêm sendo empregados para diagnosticar e medir o linfedema, 

tanto através de técnicas subjetivas como objetivas. Segundo o consenso realizado pela 
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Sociedade Internacional de Linfologia (1995), o exame clínico é suficiente na maioria 

dos casos e as técnicas mais sofisticadas devem ser reservadas para casos especiais.  

Alguns fatores de risco do linfedema subsequente a cirurgia para câncer de 

mama têm sido sugeridos na literatura, entre eles podemos citar: idade; complicações 

cicatriciais como infecções, seroma, abscesso, ou celulites; o aumento do volume 

drenado; e a obesidade ou sobrepeso. As variáveis clínicas relacionadas ao tratamento e 

ao desenvolvimento do linfedema têm sido amplamente estudadas, sendo elas: 

linfadenectomia axilar total, linfadenectomia axilar associada à retirada do músculo 

peitoral menor; radioterapia axilar; incisões axilares obliquas; radioterapias axilares 

associadas a cirurgias radicais e envolvimento ganglionar (American Cancer Society 

Lymphedema Workgroup, 1998; Pezner, 1986; Olsen, 1990; Clarysse, 1993; 

Segerstron,1992; Tadych, 1987).  

Os fatores precipitantes do linfedema têm sido definidos como aqueles 

relacionados às atitudes diárias das mulheres. Estas atitudes englobam atividades 

profissionais, domésticas e hábitos como depilação, higiene, remoção de cutículas, entre 

outros; que foram sugeridos como possíveis fatores associados ao desenvolvimento do 

linfedema (NBCC, 1999). Entretanto, não existem evidências epidemiológicas 

consistentes correlacionando estas atitudes ao aumento do risco de desenvolver 

linfedema. Recomendações contendo restrições causam experiências desagradáveis, 

divulgando condutas adaptativas e limitantes, colaborando ainda mais para o 

desconforto e medo gerados após o tratamento para câncer de mama (Rockson, 1998).  

Nos tratamentos atuais para câncer de mama, a qualidade de vida dos 

sobreviventes é de fundamental importância. Estudos demonstram que as mulheres que 

desenvolvem linfedema apresentam alterações psicológicas, sociais, sexuais e 

funcionais importantes quando comparadas com as mulheres submetidas ao tratamento 

para câncer de mama, mas que não desenvolveram linfedema (Passik, 1998; Tobin, 

1993; Woods, 1995; Velanovick, 1999).  

Os fatores de risco e precipitantes do linfedema precisam ser estudados a fim de 

que se possa intervir preventivamente, possibilitando uma melhor qualidade de vida, 

interferindo o mínimo possível nas atividades de vida das mulheres sob risco.   
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2. CÂNCER DE MAMA 

 

 

2.1. Aspectos gerais do câncer de mama 

 

As células cancerígenas, por definição, proliferam de forma oposta às normais e 

são capazes de invadir e colonizar os tecidos circunjacentes. A célula sofre uma 

mutação inicial no material genético sendo necessário diversas mutações adicionais, 

para que se desenvolva uma neoplasia. A aceleração deste processo resulta da ação de 

agentes mutagênicos (iniciadores tumorais), como por certos agentes não mutagênicos 

(promotores tumorais) que afetam a expressão do gene, estimula a proliferação celular, 

e altera o equilíbrio entre as células mutantes e não mutantes. Sendo assim, vários 

fatores contribuem para o desenvolvimento de um determinado câncer, e visto que 

alguns desses fatores podem ser removidos do meio ambiente, uma proporção de 

cânceres pode ser, a princípio, prevenida (Alberts, 1994). 

Em relação ao câncer de mama, o período crítico de oncogênese, parece 

corresponder ao intervalo entre a menarca e a primeira gestação a termo, pois o lóbulo 

mamário, nessa fase, encontra-se em amplo processo de divisão celular até o final da 

adolescência. Quando a proliferação é intensa, a célula fica mais susceptível a agentes 

carcinogênicos, podendo resultar em mutações e transformações malignas. O 

desenvolvimento tumoral é lento, expressando-se com maior freqüência a partir dos 35 

anos, sendo cada vez mais freqüente com o progredir da idade (Barros, 1994). 

A história natural do câncer de mama demonstra uma fase clínica mais longa que 

a da maioria dos outros tumores, com padrão de crescimento e disseminação mais 

heterogênea. Da mesma forma, parece que sua fase pré-clínica (período compreendido 

entre o aparecimento da primeira célula maligna, a transformação de um câncer in situ 

em invasivo, a formação de metástases e o aparecimento de um tumor com tamanho ou 

características adequadas ao diagnóstico clínico) também é longa na maioria dos casos. 

Depois do surgimento da primeira célula maligna, a velocidade de crescimento do 

tumor fica na dependência do tempo de duplicação de suas células. Cada célula cresce 

até um determinado ponto, realiza uma divisão binária, ocorrendo a duplicação do seu 

material genético (ciclo celular) (Chagas, 1997).   
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As maiorias das pacientes com diagnóstico de câncer de mama possivelmente já 

deveriam ter o câncer cinco ou dez anos antes da sua detecção, e uma porcentagem 

substancial já terá metástases estabelecidas por vários anos, mesmo que não sejam 

detectadas por exames físico, radiográficos, cintilográficos ou ressonância magnética. 

A partir da instalação do tumor primário de mama, ocorrerá a sua propagação às 

estruturas vizinhas e à distância, podendo esta ser por: via direta, atingindo 

seqüencialmente os ductos, parênquima mamário, podendo progredir até o tecido 

perimamário, culminando com a invasão de tecidos adjacentes; via linfática, que ocorre 

concomitante com a disseminação sanguínea, através da embolização das células 

neoplásicas ao serem veiculadas pela linfa; e por via vascular, originando-se a partir de 

pequenas veias intramamárias (Chagas, 1997). 

A determinação da extensão da neoplasia mamária e de sua tendência à 

progressão tumoral, é obtida através da classificação por estádios, a fim de que se possa 

instalar um adequado tratamento. Este processo requer uma análise objetiva dos dados 

clínicos e histopatológicas (Yeatman, 1993). 

A classificação atualmente utilizada é a proposta pela Union Internationale 

Contre lê Cancer (UICC) e pelo American Joint Commitee on Cancer (AJCC) em 1988, 

sendo referida como classificação TNM, onde T é a dimensão do tumor primário 

(quadro 2), N a presença ou ausência de metástases para linfonodos regionais (quadro 3) 

e M a presença ou ausência de metástases à distância (quadro 4). O grupamento por 

estádios encontra-se no quadro 5.  A classificação pós-cirúrgica é designada pTNM, 

onde a graduação histopatológica (G) pode ser inserida (quadro 6) (Ministério da Saúde, 

1989). 

A classificação tem como objetivo auxiliar o planejamento terapêutico, oferecer 

subsídios para o prognóstico, permitir avaliação dos resultados do tratamento, 

proporcionar intercâmbio de informações entre diferentes centros, e fornecer elementos 

para a continuidade das pesquisas clínicas ligadas ao câncer mamário (Telles, 1997). 

 

 

 

 



 6

 

Quadro 2 - Classificação T 
 

T Descrição 
Tx Tumor primário não pode ser avaliado 
T0 Sem evidência de tumor primário 
Tis Carcinoma in situ (intraductal, lobular e Paget do mamilo, sem tumor). 
T1 
T1a 
T1b 
T1c 

Tumor ≤  2,0 cm 
Tumor ≤   0,5 cm 
Tumor > 0,5 cm e < 1 cm 
Tumor > 1,0 cm  e ≤ 2 cm 

T2 Tumor > 2,0 cm  e ≤ 5 cm 
T3 Tumor > 5,0 cm 
T4 
T4a 
T4b 
T4c 

Extensão para parede torácica / pele 
Extensão para parede torácica 
Edema de pele / ulceração ou nódulos satélites na pele 
T4a + T4b 

T4d Carcinoma inflamatório 
              Fonte: UICC (Ministério da Saúde, 1989). 
 
 
 
 
 
 
 

   Quadro 3 - Classificação N 
 

Clínico  Patológico  
Nx Linfonodos não acessíveis Nx Idem 
N0 Ausência de metástase em 

linfonodos regionais 
N0 Idem 

pN1 Metástase em linfonodo(s) axilar (es) 
homolateral (is), móveis. 

pN1a Somente micrometástases 
(≤ 0,2 cm) 

pN1b Metástases em linfonodos, com no 
mínimo uma > 0,2 cm 

pN1bi Metástase em 1 a 3 linfonodos, com 
no mínimo uma  > 0,2 cm e todas as 
outras menores do que 2 cm em sua 
maior dimensão. 

pN1bii Metástase em 4 ou mais linfonodos, 
com no mínimo uma > 0,2 cm e todas 
as outras < 2,0 cm em sua maior 
dimensão 

pN1biii Extensão do tumor além da cápsula do 
linfonodo metastático < 2,0 cm em 
sua maior dimensão 

N1 Metástase em linfonodo (s) axilar 
(es), homolateral (is), móvel (is). 

pN1biv Metástase em um linfonodo ≥2,0 cm 
em sua maior dimensão 

N2 Metástase em linfonodos axilares 
fixos uns aos outros ou a outras 
estruturas 

pN2 Idem 

N3 Metástase em linfonodos da cadeia 
mamária interna homolateral 

PN3 Idem 

                       Fonte: UICC (Ministério da Saúde, 1989). 
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Quadro 4 - Classificação M 
 

M Descrição 
Mx Presença de metástase à distância não pode ser avaliada 
M0 Ausência de metástase, exceto axila e mamária interna homolateral 
M1 Presença de doença fora da mama, axila ou mamária interna homolateral 

                                     Fonte: UICC (Ministério da Saúde, 1989). 
 
 
 
 
 

Quadro 5 - Grupamento por estádios 
 

Estadiamento T N M 
Estádio 0 Tis N0 M0 
Estádio I T1 N0 M0 
Estádio IIA T0 

T1 
T2 

N1 
N1 
N0 

M0 
M0 
M0 

Estádio IIB T2 
T3 

N1 
N0 

M0 
M0 

Estádio III A T0 
T1 
T2 
T3 

N2 
N2 
N2 

N1, N2 

M0 
M0 
M0 
M0 

Estádio III B T4 
Qualquer T 

Qualquer N 
N3 

M0 
M0 

Estádio IV Qualquer T Qualquer N M1 
                               Fonte: UICC (Ministério da Saúde, 1989). 

 

 

 
Quadro 6 – Graduação histopatológica 

Graduação Descrição 
GX Grau de diferenciação não pode ser avaliado 
G1 Bem diferenciado 
G2 Moderadamente diferenciado 
G3 Pouco diferenciado 
G4 indiferenciado 

                                       Fonte: UICC (Ministério da Saúde, 1989). 

 

 

No quadro 7, está apresentada a classificação dos tumores malignos da mama. Os 

tumores não invasivos são assim denominados por respeitarem a membrana basal 

epitelial. O carcinoma ductal in situ pode apresentar tamanho variável, de focos 

microscópicos a alguns centímetros, quando se torna palpável, podendo ser associado à 

descarga hemorrágica pelo mamilo e necrose, com posterior calcificação. O carcinoma 

lobular in situ é de diagnóstico mais difícil, uma vez que não apresenta sintomatologia e 

não é detectável a mamografia, sendo geralmente um achado histológico, tendendo a ser 
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multifocal, multicêntrico e bilateral. Os carcinomas invasivos surgem quando as células 

epiteliais malignas ultrapassam a membrana basal, invadindo o estroma mamário, sendo 

o carcinoma ductal infiltrante o mais comum (Gomes, 1997).  

 

Quadro 7 – Classificação dos tumores de mama 

A - Tumores malignos epiteliais 
Não invasivos Carcinoma ductal in situ (intraductal) 

Carcinoma lobular in situ 
 

Invasivos Carcinoma ductal infiltrante 
Carcinoma ductal infiltrante com componente 
intraductal predominante 
Carcinoma lobular invasivo 
Carcinoma mucinoso  
Carcinoma medular 
Carcinoma papilífero 
Carcinoma tubular 
Carcinoma adenocístico 
Carcinoma secretor 
Carcinoma apócrino 
Carcinoma metaplásico 
Carcinoma inflamatório 
Carcinoma de células em anel de sinete 
 

Doença de Paget do mamilo 
 

 

B – Tumores mistos epiteliais mesenquimais 
Tumor filóide maligno 
Carcinossarcoma 
 

 

C – Tumores malignos diversos 
Sarcoma 
Angiossarcoma 
Linfoma 
Mieloma 
Melanoma maligno 
Carcinoma epidermóide 

 

   Fonte: Fonte: UICC (Ministério da Saúde, 1989). 

  

 

O prognóstico do câncer de mama leva em consideração alguns fatores: status 

axilar é o mais importante fator prognóstico, uma vez que define de forma segura a 

necessidade de terapia adjuvante; grau de diferenciação tumoral; tamanho tumoral; tipo 

histológico; necrose tumoral; elastose; invasão vascular; receptores hormonais; 

citometria de fluxo; timidina; oncogenes; catepsina D; e anticorpos monoclonais (Silva, 

1997; Eisenberg, 2000).  
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2.2. Epidemiologia do câncer de mama  

 

A história natural do câncer de mama sofreu mudanças bastante profundas com 

o passar do tempo. Os princípios e os conceitos que regiam o conhecimento sobre a 

história natural da doença se modificaram quando foi observada que a evolução da 

doença era condicionada por fatores biológicos intrínsecos a doença. Compreendeu-se a 

importância de, no momento da intervenção, haver ou não células metastáticas em 

órgãos distantes. Inicialmente acreditava-se que o carcinoma mamário se difundia 

somente por via linfática, e posteriormente por hematogênica. Essa concepção 

contribuiu para a radicalidade do tratamento (Veronesi, 1992). 

Atualmente, a gênese do câncer de mama e seus fatores de risco vêm recebendo 

uma importante consideração, uma vez que estes fatores são cruciais quando se pensa na 

prevenção do câncer de mama. Vários fatores contribuem para o desenvolvimento de 

um determinado câncer, e visto que alguns desses fatores podem ser removidos do meio 

ambiente, uma proporção de cânceres pode ser, a princípio, prevenida.  (Alberts, 1994).   

O desenvolvimento do câncer de mama é decorrente de vários fatores 

interelacionados, sendo estes fatores biológicos e ambientais. 

O câncer de mama é raro em homens, sendo a proporção de 1 homem para cada 

100 mulheres. Em relação à idade, é mais raro entre os jovens, existindo um aumento 

crescente dos índices de incidência específicos por idade até a menopausa. As mulheres 

brancas apresentam um índice global maior de incidência de câncer de mama que as 

mulheres negras, sendo esta diferença significante somente após a menopausa. O estrato 

social elevado também tem sido mais associado ao câncer de mama. As mulheres 

solteiras apresentam incidência menor de câncer de mama, quando comparadas com as 

casadas. O câncer de mama apresenta taxas bem distintas entre os países, sendo maiores 

nos Estados unidos, Canadá, e norte da Europa.(Kelsey, 1993; Vessey, 1993; Marchant, 

1997). 

A gênese do câncer de mama é bastante complexa e pouco conhecida, porém há 

uma forte evidencia que os hormônios ovarianos são um fator na patogênese, 

acreditando-se que eles afetam o risco de câncer de mama ao aumentar a atividade 

mitótica. O estrogênio sozinho induz a alguma divisão celular, mas associado a 

progesterona (o que ocorre durante a fase lútea do ciclo menstrual), a divisão celular é 
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aumentada, levando a um risco maior de desenvolvimento do câncer de mama (Kelsey, 

1993).  

A distribuição familiar no desenvolvimento do câncer de mama tem sido 

freqüentemente estudada, uma vez que o risco de vir a ter câncer de mama entre os 

familiares com história familiar de mãe ou irmã com câncer de mama diagnosticada 

principalmente quando jovens, é mais elevado, quando comparado com o risco da 

população geral. Os riscos observados entre os familiares com câncer de mama são 

compatíveis com o modelo genético. A maioria das análises de segregação dos tipos de 

câncer de mama evidencia a existência de um ou mais genes autossômicos dominantes 

levando ao incremento da susceptibilidade do câncer de mama. Apesar de qualquer 

história familiar de câncer de mama ser associada ao aumento do risco, somente a 

história de câncer de mama em parentes de primeiro grau são mais consistentes com o 

risco. O câncer de mama, com importante componente genético, ocorre na idade jovem, 

com probabilidade maior de bilateralidade, aparecendo em vários membros da família 

em três ou mais gerações. 

Os fatores relacionados à vida reprodutiva das mulheres que podem estar 

positivamente associados ao aumento da incidência de câncer de mama englobam a 

primeira gestação após os 30 anos, menarca anterior aos 11 anos, menopausa após os 55 

anos, a nuliparidade e a existência de ciclos menstruais de curta duração (Kelsey, 1993).   

A menarca precoce tem sido demonstrada como um risco aumentado na maioria 

dos estudos caso-controle realizados. As mulheres que tem menarca precoce e 

estabelecem rapidamente um ciclo regular tem um risco maior em relação aquelas com 

menarca tardia e longos ciclos irregulares. Esta observação sugere que o ciclo 

ovulatório regular aumenta o risco de câncer de mama, uma vez que os níveis de 

estrogênio são maiores durante a fase lútea normal, e o índice de exposição acumulativa 

ao estrogênio é maior. 

Evidências indicam que os hormônios endógenos são importantes na patogênese 

do câncer de mama. Entre os tumores exógenos, a terapia de reposição hormonal é 

sugerida como um aumento de risco quando utilizada combinada (estrogênio e 

progesterona). A relação entre o uso de contraceptivos orais e câncer de mama sugere 

que o uso prolongado aumenta o risco de diagnóstico de câncer de mama em mulheres 

com menos de 45 anos (Marchant, 1997;  Kelsey, 1993). 

Por vários anos, uma associação entre peso corporal, constituição corporal e 

risco de câncer de mama entre mulheres na pós-menopausa tem sido sugerido, sendo a 
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obesidade considerado fator de risco de desenvolvimento de câncer de mama em 

mulheres na pós-menopausa, porém na pré-menopausa, teria um efeito protetor 

(Marchant, 1997; Kelsey, 1993). 

O papel das dietas na etiologia do câncer de mama, particularmente a rica em 

gordura, foi suspeitada em alguns estudos, porém não foi confirmada em estudos 

analíticos (Kelsey, 1993). 

A hipótese de que o consumo de álcool aumenta o risco de câncer de mama tem 

sido controversa. O tabagismo não parece estar envolvido.       

As mulheres que apresentam células epiteliais atípicas ou células hiperplásicas 

sem atipias na punção aspirativa, densidade nodular na mamografia e biópsia com 

doença proliferativa benigna em mama apresentam também um risco maior em 

desenvolver câncer de mama (Marchant, 1997).  

Entre os fatores ambientais considerados de risco ao câncer de mama, a 

exposição à radiação ionizante é sabidamente associado ao câncer de mama. Os campos 

eletromagnéticos assim como os pesticidas também têm sido apontados como possíveis 

responsáveis pelo aparecimento deste tipo de câncer (Kelsey, 1993). 

 

 

2.3. Tratamento do câncer de mama  

 

O tratamento para o câncer de mama vem sofrendo mudanças bastante 

significativas nos últimos tempos. Inicialmente, o tratamento cirúrgico realizado era a 

mastectomia radical preconizada por Halsted, que representava a tentativa cirúrgica de 

curar o câncer pela remoção da glândula mamária, dos músculos peitorais e dos 

linfonodos axilares e algumas vezes dos supraclaviculares e da mamária interna. Nos 

últimos 40 anos, surgiram inúmeras propostas relacionadas ao tratamento cirúrgico, 

objetivando a preservação dos músculos peitorais, a conservação da mama e a 

minimização do esvaziamento axilar.  A radioterapia, então, passou a ser utilizada como 

adjuvante no tratamento locoregional do câncer de mama. Entretanto, sendo o câncer 

uma doença sistêmica, tornou-se evidente a necessidade de alguma forma de tratamento 
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sistêmico em adição ao tratamento local, para que a mortalidade por câncer de mama 

sofresse alguma influência (Chaves, 1999). 

Atualmente, o tratamento do câncer de mama é interdisciplinar. A correta 

associações do tratamento cirúrgicas, da radioterapia e dos tratamentos sistêmicos são 

indispensáveis quando se pensa em maior sobrevida e no controle local da doença 

(Leite, 1999). 

Vários fatores influenciam a escolha do tratamento para câncer de mama. 

Importantes considerações incluem o tamanho e o tipo histológico da lesão, a habilidade 

e experiência da equipe multidisciplinar e o desejo da paciente (Marchant, 1997).  

 

Tratamento cirúrgico  

O tratamento cirúrgico tem como objetivo controlar a doença loco-regional, 

estadiar cirurgicamente para estabelecer os grupos de alto risco para recorrência local, 

orientar a terapia sistêmica, proporcionar maior sobrevida, identificar grupos de maior 

risco de metástase à distância e sempre que possível, evitar mutilação ou oferecer à 

paciente o benefício da reconstrução mamária (Franco, 1997).  

 

 

  a) Cirurgias radicais 

 

- Mastectomia radical a Halsted consiste na retirada da glândula mamária, associadas à 

retirada dos músculos peitorais e a linfadenectomia axilar completa. Atualmente é um 

procedimento incomum, devido à alta morbidade a ela associada e a resultados bastante 

satisfatórios de técnicas mais conservadoras (Chaves, 1999).  

- Mastectomia radical modificada consiste na retirada da glândula mamária e na 

linfadenectomia axilar, com preservação de um ou ambos os músculos peitorais. 

Constitui o procedimento cirúrgico realizado na maioria das pacientes com câncer de 

mama nos estádios I, II e III. Este procedimento é indicado: na presença de tumor acima 

de três cm, sem fixação à musculatura; em pacientes com recidiva após tratamento 

conservador; ou que apresentem qualquer condição que as tornem inelegíveis ao 
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tratamento conservador; e em pacientes que não concordem com a preservação da 

mama (Franco, 1997; Marchant, 1997). É denominada de mastectomia radical 

modificada Patey, quando ocorre a preservação do músculo grande peitoral. Quando os 

dois músculos peitorais são preservados, é chamada mastectomia radical modificada 

Madden. 

- Mastectomia total (simples): consiste na retirada da glândula mamaria, incluindo o 

complexo areolar e aponeurose do músculo peitoral. Os linfonodos axilares são 

preservados. É indicada nos casos de: carcinoma ductal in situ; recidiva após cirurgia 

conservadora; lesões ulcerativas em pacientes com metástases a distância onde o 

controle local promove melhor qualidade de vida; pacientes idosas com risco cirúrgico 

elevado ou que não possuem adenopatias axilares palpáveis ou evidência de doença a 

distância; e em pacientes selecionadas para tratamento profilático (Marchant, 1997). 

- Mastectomia subcutânea: Consiste na retirada da glândula mamária, conservando os 

músculos peitorais e suas aponeuroses, pele e complexo aréolo-papilar. Por deixar 

tecido mamário residual com possibilidade de alterações hiperplásicas e degeneração 

maligna, seu uso é bastante questionado (Franco, 1997). Segundo Marchant (1997) uma 

série de complicações são associadas a este procedimento, incluindo hematoma e 

subseqüente fibrose, não devendo ser empregado no tratamento do câncer de mama. 

Como tratamento profilático, seus resultados são inferiores ao da mastectomia simples. 

 

b) Cirurgias conservadoras 

 

O tratamento cirúrgico conservador do câncer de mama compreende uma 

cirurgia limitada, possibilitando remover o tumor primário com uma margem de tecido 

mamário normal em torno da lesão, acrescido ou não da dissecção axilar, seguido da 

radioterapia, no intuito de eliminar a doença residual microscópica (Brito, 1994).  

A principal vantagem do tratamento conservador é cosmética. Não existem 

dados que indiquem que a sobrevida seja menor em cirurgias conservadoras quando 

comparada com os procedimentos radicais. Assim sendo, cabe ao cirurgião selecionar 

aquelas pacientes que, com uma adequada ressecção, seja possível um bom resultado 

estético.  As pacientes que apresentem tumores multicêntricos, ou uma lesão grande em 

mama pequena, não se beneficiam desta técnica. Pacientes com lesão central 



 14

envolvendo o complexo aréolo-papilar podem ser tratadas pela ressecção papilar, com 

atenção especial ao resultado estético. A idade avançada não é contra-indicação 

(Marchant, 1997). 

Os tratamentos conservadores incluem: 

- Tumorectomia: consiste na remoção do tumor com margens de tecido circunjacentes de 

um cm, histologicamente negativas, sem necessidade de retirada da aponeurose do 

músculo peitoral maior ou pele, sendo indicada em tumores até 1,5 cm. Nos casos de 

lesões não palpáveis, a marcação por estereotaxia deve ser realizada previamente ao ato 

cirúrgico. A paciente deve ser informada da possibilidade de cirurgia de maior porte 

posteriormente, caso a histopatologia indique presença de lesão maligna difusa.  Deve 

ser associada à linfadenectomia axilar e complementada pela radioterapia, oferecendo 

um bom resultado estético, porém com um índice de recidiva um pouco maior que as 

quadrantectomias (Franco, 1997). 

-  Quadrantectomia: Consiste na remoção do quadrante da glândula mamária onde se 

localiza o tumor, com margens cirúrgicas de tecido normal de 2 a 2,5 cm, incluindo a 

ressecção da aponeurose subjacente ao tumor com ou sem segmento cutâneo. A 

quadrantectomia com esvaziamento axilar e radioterapia proporciona melhores 

resultados em tumores até 2 cm (Franco, 1997). 

 

c) Linfadenectomia axilar 

 

A linfadenectomia no tratamento do câncer de mama tem finalidade prognóstica, 

de planejamento terapêutico pós-operatório e de controle do câncer na axila.  

O comprometimento dos linfonodos axilares é o fator prognóstico isolado de 

maior importância, sendo que as pacientes com comprometimento dos mesmos terão 

uma evolução pior, tanto em termos de recidiva local quanto em relação metástases à 

distância. A dissecção completa da axila envolve a retirada dos três níveis axilares e, 

como conseqüência, algumas complicações importantes podem ocorrer, como o seroma, 

hemorragia, linfedema, entre outras. Devido a estas complicações, ultimamente tem sido 

bastante discutido sobre a validade das dissecções radicais, em relação ao prognóstico. 

A dissecção dos níveis mais baixos (I e/ou II) oferece a mesma informação, sendo de 

mais fácil execução e menor risco de complicações (Faria, 1994). 
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Com relação ao planejamento terapêutico pós-operatório, a presença de 

linfonodos axilares metastáticos, associado a outros parâmetros como o tamanho do 

tumor, grau de invasão, tipo histológico, cinética celular, presença de receptores 

hormonais e a necrose tumoral são importantes na determinação da necessidade de 

tratamentos adjuvantes sistêmicos (Gomes, 1997). 

A dissecção cirúrgica da axila, também tem sido indicada como tratamento local. 

Entretanto, estudos têm demonstrado que a dissecção completa não é indispensável para 

o controle, nem a única forma de tratar a axila. A dissecção dos níveis I e II e a 

radioterapia exclusiva também conseguem controlar a axila, com menor risco de 

complicações (Faria, 1994).  

Segundo Bland (1999), o não esvaziamento axilar irá resultar em um 

subestadiamento, pois mais de 28% das pacientes em estádio tumoral I irão apresentar 

comprometimento dos linfonodos ao ser realizado a linfadenectomia axilar. O 

argumento de que todas as pacientes irão receber alguma forma de terapia adjuvante 

(hormonioterapia ou quimioterapia), tornando a linfadenectomia opcional, assume que a 

terapia adjuvante pode, efetivamente, tratar todo o tumor residual axilar. Um estudo 

cuidadoso, realizado no Rhode Island Tumor Registry, confirmou que a sobrevida é pior 

quando a linfadenectomia não é realizada, estando compatível com o resultado de uma 

meta-análise que demonstrou um benefício médio de sobrevida de 5,4%, quando foi 

realizada a linfadenectomia profilática.  

Para que a linfadenectomia seja realizada somente nos casos em que há o 

comprometimento de linfonodos, pesquisas utilizando a técnica do linfonodo sentinela 

vêm sendo discutidas, objetivando estadiar a axila, sem a necessidade do seu 

esvaziamento formal. Com isso, na presença do linfonodo sentinela histologicamente 

negativo, não haveria necessidade do esvaziamento total axilar. São necessários estudos 

a longo prazo para provar a validade dos métodos e demonstrar se os resultados são 

equivalentes. No momento, esta técnica está sendo usada somente em estudos clínicos 

(Bland, 1999).  

Outras técnicas de imagem foram estudas, objetivando prevenir o esvaziamento 

ganglionar, ou limitá-los. Entre elas, a ultra-sonografia axilar no pré-operatório 

apresentou valor preditivo positivo importante, entretanto a sua sensibilidade foi 

insuficiente (Borgeois, 1998). A imunocintigrafia realizada com injeções subcutâneas 

tem sido reportada com uma boa sensibilidade, porém as séries são pequenas para 
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demonstrar o seu papel no estadiamento da axila no pré-operatório. A linfocintigrafia 

apresentou resultados insatisfatórios e com números insuficientes (Borgeois, 1998). 

 

d) Morbidades associadas ao tratamento cirúrgico para câncer de mama 

 

As complicações decorrentes do tratamento para câncer de mama, publicadas em 

estudos relevantes nas duas últimas décadas, encontram-se nas tabelas 1 e 2. 

O seroma foi à complicação que apresentou de maior prevalência, oscilando 

entre 2% a 53,1% (Chiverton, 1987; Tadych, 1987), entretanto, sua importância direta 

na qualidade de vida das mulheres é pequena. O seroma ocorre como conseqüência da 

lesão dos vasos linfáticos e sanguíneos durante a ressecção cirúrgica da mama, dos 

linfáticos e dos tecidos adiposos associados à transudação da linfa e o acúmulo de 

sangue no campo operatório (Bland, 1993).   

A lesão do nervo intercostobraquial leva a alterações de sensibilidade na axila e 

região interna do braço, sendo motivo de queixas freqüentes. A prevalência observada 

nos estudos variou entre 1,5% (Siegel, 1990) a 87% (Chiverton, 1987), sendo que 

Warmuth (1998) observou que 32% dos relatos de lesão nervosa ocasionaram 

interferências nas atividades de vida diária das mulheres.  

A lesão do nervo torácico longo causa uma importante complicação denominada 

“escápula alada”, que evolui com dor e diminuição dos movimentos da cintura 

escapular. Apresentou prevalência de 1,5% (Siegel, 1990) e 12,6% (Paci, 1996). 

As complicações cicatriciais como deiscência, infecção, necrose e retardo de 

cicatrização foram muito observadas. A infecção cicatricial foi a mais prevalente, de 

0,8% a 41% (Siegel, 1990; Sauter, 1993). A necrose foi muito freqüente no estudo 

realizado por Jolly (1981), entretanto nos outros estudos sua prevalência oscilou entre 

0,3 e 3% (Corneillie, 1984; Chiverton, 1987).  

A limitação articular foi objeto de vários estudos, devido a sua importante 

interferência na rotina de vida das mulheres estudadas. Suas prevalências foram de 3,1% 

(Siegel, 1990) a 34,3% (Aitken, 1989). 
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  Entre todas as morbidades decorrentes do tratamento para câncer de mama, o 

linfedema é uma das principais, devido a sua alta prevalência, a sua cronicidade, e aos 

aspectos psico-sócio-funcionais envolvidos com o seu aparecimento.  

 

Quadro 8 – Complicações relatadas em estudos realizados na década de 80 

 

Resultados Autor / Ano / País Desenho N 
complicação % 

Jolly / 1981 / USA 
 

descritivo 179 Seroma 
Necrose 
Linfedema 
Necrose com enxerto  
 

45,0 
38,5 
29,6 
12,3 
 

Mozes / 1982 / Israel Caso-controle 226 Complicações cicatriciais 
Celulites 
 

31,4 
23,9 

Corneillie / 1984 / 
Belgica 

coorte 379 Edema precoce 
Linforréia 
Seroma 
Linfedema crônico 
Infecção cicatricial 
Hematoma 
Deiscência cicatricial 
Necrose 
Trombose venosa axilar 
Embolismo pulmonar 
 

25,1 
17,5 
12,5 
8,9 
1,3 
1,3 
0,8 
0,3 
0,1 
0,1 
 

Aitken / 1984 / USA descritivo 204 Seroma 
Infecção cicatricial  
Seroma e infecção 
 

9,3 
3,4 
0,9 

Tadych / 1987 / USA descritivo 49 Seroma 
Linfedema 
 

53,1 
10,2 

Chiverton / 1987 / 
Inglaterra 

transversal 172 Lesão do nervo intercostobraquial 
Linfedema  
Infecção cicatricial 
Necrose 
Hematoma 
Seroma 
 

87,0 
25,0 
7,0 
3,0 
3,0 
2,0 

Rytov / 1988 / 
Dinamarca 

coorte 57 Linfedema 
Limitação articular 
 

17,5 
14,0 

El Din / 1989 / Belgica descritivo 100 Complicações cicatriciais 
Infecção cicatricial 
 

34,0 
25,0 

Aitken / 1989 / USA Transversal 94 Limitação articular 
Linfedema 
Interferência nas AVD’s 
Seroma 
Infecção cicatricial 
 

34,3 
25,9 
23,7 
21,3 
7,4 
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Quadro 9 – Complicações relatadas em estudos realizados na década de 90 

Autor / ano / país Desenho N Complicação % 

Siegel / 1990 / USA descritivo 234 Seroma 
Flebite 
Limitação articular 
Linfedema 
Lesão parcial do nervo torácico longo 
Lesão do nervo intercostobraquial 
Infecção cicatricial 
Abscesos 
Hematoma 

4,2 
3,1 
3,1 
2,7 
1,5 
1,5 
0,8 
0,4 
0,4 

Simon / 1992 / USA coorte 273 Celulite 5,5 

Sauter / 1993 / USA coorte 20 Seroma 
Infecções cicatriciais 
Cicatrização tardia 
Necrose 
Linfedema 

47,0 
41,0 
29,0 
12,0 
12,0 

Paci / 1996 / Itália transversal 476 Lesão do nervo intercostobraquial 
Linfedema crônico 
Limitação articular 
Edema precoce 
Seroma 
Lesão do nervo torácico longo 
Infecção cicatricial 
Necrose 

45,0 
30,2 
18,9 
16,4 
14,3 
12,6 
2,9 
2,5 

Browse / 1996 / 
Inglaterra 

coorte 67 Seroma (com imobilização de MS) 
Seroma (com movimentação livre de MS)

43,0 
31,0 

Canavese / 1997 / Itália coorte 375 Seroma 
Deiscência e necrose 
Infecção cicatricial 
Hematoma 
Infecções extraoperatórias 

25,6 
6,1 
5,1 
5,1 
3,5 

Lilfegren / 1997 / 

Suecia 

coorte 381 Dor MS 
Dormência 
Fraqueza no MS 
Linfedema  
Limitação articular 

40,0 
20,0 
20,0 
16,0 
4,0 

Warmuth / 1998 / USA transversal 432 Lesão do nervo intercostobraquial (ICB) 
Interferência nas AVD’s pela lesão ICB 
Dor axila, plastrão ou MS 
Interferência nas AVD’s pela dor 
Linfedema  
Limitação articular 
Infecção mama ou MS 

35,0 
32,0 
30,0 
29,0 
15,0 
8,0 
9,0 

Abdullah / 1998 / 

Inglaterra 

coorte 120 Déficit sensório 
Dormência tardia 
Dormência precoce 
Lesão do nervo intercostobraquial 
Dor precoce 
Dor tardia 

58,3 
51,7 
39,2 
39,2 
23,3 
17,5 

Salmon / 1998 / França coorte 128 Lesão do nervo intercostobraquial 
Limitação articular 

5,47 
5,47 

Kakuda / 1999 / USA transversal 95 Dor Plastrão 
Fraqueza em MS  
Linfedema 
Dor MS 
Sensação de firmeza  no MS 

36,0 
33,0 
31,0 
28,0 
25,0 
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Radioterapia 

 

A radioterapia é fundamental no tratamento do câncer de mama, e a maior parte 

das pacientes será beneficiada por este recurso em alguma etapa da doença, quer como 

tratamento adjuvante, ou como paliativo. 

 A radioterapia associada à cirurgia no câncer de mama operável diminui o risco 

de recidiva loco-regional e aumenta o tempo livre de doença (Miziara, 1997). Suas 

indicações mais usuais são no pós-operatório (após cirurgias radicais em pacientes com 

alto risco de recidiva local e após cirurgias conservadoras em tumores invasivos, in situ, 

e tumores ocultos da mama), no pré-operatório (carcinoma inflamatório e resposta ruim 

a quimioterapia neo-adjuvante), exclusiva (lesões inoperáveis ou no carcinoma 

inflamatório) e paliativa (em metástases ósseas, ganglionares, cerebrais e com 

compressão medular) (Leite, 1999). 

O local de aplicação da radioterapia pode ser a mama residual, a parede torácica, 

ou áreas de drenagem linfática, incluindo linfonodos da axila, fossa supraclavicular e 

mamária interna.  

Os efeitos colaterais relacionados à radioterapia podem estar ligados a técnica 

empregada, ao local tratado, à dose utilizada, ao fracionamento e ao tipo de irradiação 

utilizada no “boost” no tratamento conservador.  

Os efeitos colaterais agudos são aqueles que ocorrem na vigência da 

radioterapia, com duração de poucas semanas, estando associados à dose total. Os 

efeitos sistêmicos, como fadiga e enjôos, são raros. As reações agudas mais comuns são 

eritema, descamação e necrose de pele. 

Os efeitos tardios costumam aparecer após alguns meses, estando mais 

relacionados ao fracionamento, são irreversíveis e mais graves. Podemos citar: 

teleangiectasia, edema difuso de mama, retração de pele, alterações na pigmentação da 

mama, fibrose, necrose gordurosa, pneumonite actínica, linfedema, entre outros menos 

freqüentes (Benk, 1994).  
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Tratamento sistêmico do câncer de mama 

 

A quimioterapia e a hormônioterapia são tratamentos adjuvantes do câncer de 

mama, desempenhando importante papel no controle da doença à distância. O câncer de 

mama é freqüentemente uma doença sistêmica e as variações no tratamento loco-

regional não afetam substancialmente a sobrevida, entretanto, o controle da doença a 

distância resulta com melhores resultados. Outro aspecto é que, quando o câncer se 

torna detectável clinicamente, já pode ser considerado avançado, pois já teve a 

oportunidade de estabelecer micrometástases à distância (Oliveira, 1994). 

Em doença inicial de mama, a intenção do tratamento sistêmico é aumentar as 

chances de sobrevida da paciente, através da destruição de microfocos da doença, 

instalados anteriormente ao diagnóstico de câncer, o que independe do tratamento local 

realizado, estando subordinado ao status hormonal, idade, receptores hormonais e o 

comprometimento dos linfonodos axilares, sendo este o principal fator prognóstico do 

câncer de mama. 

Quando a axila é histologicamente negativa, o tratamento adjuvante é indicado 

se a paciente apresentar dois fatores prognósticos principais (dimensão tumoral > 2cm, 

receptor estrogênico negativo, grau histológico II-III e idade < 35 anos), que são 

determinantes de má evolução. Tendo observado a necessidade de tratamento adjuvante, 

a decisão sobre a terapêutica a ser utilizada (hormônioterapia ou quimioterapia) 

dependerá de três principais fatores: idade, receptor estrogênico e o status hormonal 

(pré e pós-menopausa) (Brandão, 1999).   

O tratamento adjuvante nas pacientes com axila positiva, melhora de forma 

muito significativa, a sobrevida livre de doença. A quimioterapia pode ser realizada com 

o esquema CMF (ciclofosfamida, methotrexate e fluorouracil), associada ou não a 

adriamicina e ao tamoxifeno. A escolha do melhor esquema terapêutico dependerá do 

status hormonal, número de linfonodos comprometidos e do receptor estrogênico 

(Brandão, 1999). 
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A quimioterapia realizada antes do tratamento cirúrgico denomina-se neo-

adjuvante. Tem como objetivo, reduzir a dimensão do tumor para torná-lo operável, ou  

proporcionar a possibilidade de uma cirurgia conservadora (Brandão, 1999).   

A morbidade relacionada ao tratamento é considerada a maior preocupação do 

uso da terapia sistêmica. A quimioterapia apresenta como efeitos colaterais agudos: 

náuseas e vômitos, mucosite, alopecia, leucopenia e plaquetopenia. Os efeitos tardios 

são amenorréia, insuficiência cardíaca congestiva e leucemia.  

As complicações mais relacionadas a hormônioterapia são: náuseas e vômitos, 

anorexia, ganho de peso, fogachos, leucorréia, sangramento vaginal, prurido vulvar, 

alopecia, cefaléia, tromboflebite, entre outros. 

 

 

 

3. SISTEMA LINFÁTICO 

 

 

3.1.Anatomia do sistema linfático 

 

O sistema linfático tem sua origem embrionária no mesoderma, desenvolvendo-

se junto aos vasos sanguíneos.  Durante a vida intra-uterina, algumas modificações no 

desenvolvimento embrionário podem surgir, constituindo assim, características 

morfológicas pessoais, que variam entre os indivíduos (Garrido, 2000).  

O sistema linfático tem como função imunológica à ativação da resposta 

inflamatória e o controle de infecções. Através de sua simbiose com os vasos 

sanguíneos, regula o balanço do fluído tissular. Esse delicado balanço é possível pelo 

transporte unidirecional de proteínas do tecido para o sistema sanguíneo. Em conjunção 

com o trabalho dos vasos, o sistema linfático mantém o equilíbrio entre a filtração e a 

reabsorção dos fluídos tissulares (Miller, 1994).   
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As moléculas de proteínas transportam oxigênio e nutrientes para as células dos 

tecidos, onde então removem seus resíduos metabólicos. Várias moléculas de proteínas 

que não conseguem ser transportadas pelo sistema venoso são retornadas ao sistema 

sangüíneo através do linfático. Conseqüentemente, o líquido linfático se torna rico em 

proteínas, mas também transporta células adiposas, e outras macromoléculas.  A 

circulação normal de proteínas requer um funcionamento adequado dos vasos linfáticos, 

caso contrário, os espaços intersticiais podem ficar congestionados (Miller, 1994).   

- Capilares linfáticos: 

A rede linfática tem seu início nos capilares linfáticos, formando verdadeiros 

plexos que se entrelaçam com os capilares sanguíneos. Através dos vasos pré-coletores 

e coletores, a linfa prossegue até chegar ao canal linfático direito e ao ducto torácico, 

que desembocam na junção das veias subclávia e jugular interna. (Camargo, 2000). 

Os capilares linfáticos possuem um endotélio mais delgado em relação ao 

sanguíneo. Suas células endoteliais sobrepõem-se em escamas, formando microválvulas 

que se tornam pérvias, permitindo sua abertura ou fechamento, conforme o 

afrouxamento ou a tração dos filamentos de proteção. Quando tracionados (conforme a 

pressão ou a movimentação dos tecidos), os filamentos permitem a penetração de água, 

partículas, pequenas células e moléculas de proteínas no interior do capilar, iniciando 

então a formação da linfa. O refluxo linfático não ocorre devido ao fechamento das 

microválvulas linfáticas (Garrido, 2000). 

 A rede capilar linfática é rica em anastomoses, sobretudo na pele, onde os 

capilares linfáticos estão dispostos de forma superficial e profunda, em relação à rede 

capilar sanguínea. O mesmo não ocorre nos vasos e ductos linfáticos Nos capilares 

linfáticos, os espaços intercelulares são bem mais amplos, possuindo “fendas” entre as 

células parietais, permitindo que as trocas líquidas entre o interstício e o capilar linfático 

se façam com extrema facilidade não só de dentro para fora, como de fora para dentro 

do vaso (Duque, 2000). 

- Vasos pré-coletores: 

Os vasos pré-coletores possuem uma estrutura bastante semelhante ao capilar 

linfático, sendo o endotélio coberto internamente por tecido conjuntivo, onde, em 

alguns pontos se prolongam juntamente com as células epiteliais, formando as válvulas 

que direcionam o fluxo da linfa. Suas estruturas são fortalecidas por fibras colágenas, e 



 23

através de elementos elásticos e musculares, possuem também as propriedades de 

alongamento e contratilidade (Camargo, 2000). 

 

- Coletores linfáticos: 

Os vasos ou coletores linfáticos correm longo percurso sem se anastomosar. 

Entretanto, em condições patológicas, as comunicações anastomóticas existem como 

vias alternativas de fluxo linfático. O vaso linfático quer superficial ou profundo, 

possuem numerosas valvas bivalvulares, sendo os espaços compreendidos entre cada 

válvula chamada de linfangion (Garrido, 2000). Esses vasos são de maior calibre 

possuindo estrutura semelhante a das grandes veias. Na constituição do vaso linfático 

estão as três camadas: íntima, média e adventícia.  A túnica íntima é a mais interna, 

apresentando um revestimento endotelial e um retículo delicado, com fibras elásticas 

dispostas longitudinalmente. Seu lúmem possui projeções internas formando as várias 

válvulas. A túnica média envolve a íntima, sendo composta de três a seis camadas de 

células de musculatura lisa arranjadas em espiral, circularmente, com algumas fibras 

dispostas no sentido longitudinal do vaso. Ela é responsável pela contratilidade do vaso 

e conseqüente propulsão da linfa. A túnica adventícia é a mais externa e espessa, sendo 

formada por fibras colágenas longitudinais, entre as quais existem fibras elásticas e 

feixes de musculatura. Possui também tecido conjuntivo, terminações nervosas e a vasa 

vasorum. Os vasos linfáticos assim constituídos são chamados de coletores linfáticos 

pré ou pós-nodais, conforme a sua relação com os linfonodos, sendo os pré-nodais 

linfáticos aferentes e, os pós-nodais, eferentes (Camargo, 2000). 

- Troncos linfáticos: 

Os troncos linfáticos, ou coletores terminais são vasos de maior calibre que 

recebem o fluxo linfático, e compreendem os vasos linfáticos lombares, intestinais, 

mediastinais, subclávios, jugulares e descendentes intercostais. A união dos troncos 

intestinais, lombares e intercostais forma o ducto torácico. Os troncos jugulares, 

subclávios e broncos mediastinal direito formam o ducto linfático direito (Garrido, 

2000).  

- Linfonodos: 

O linfonodo consiste em um aglomerado de tecido retículo-endotelial revestido 

por uma cápsula de tecido conjuntivo. Desempenha importante papel imunológico, 
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através da filtração da linfa proveniente dos vasos linfáticos e da produção de células 

linfóides e reticulares, que realizam a defesa do organismo através da fagocitose e da 

pinocitose. Variam em tamanho, forma e cor.  Cada linfonodo apresenta um hilo que 

corresponde ao local de emergência, não apenas do vaso linfático, como da veia 

linfonodal, que acompanha a artéria e se destina ao suprimento sanguíneo para o 

linfonodo. A conexão entre o sistema linfático e o venoso é possível através da veia de 

drenagem do linfonodo. O número de linfonodos varia entre as regiões e os indivíduos, 

e seu volume também é variável, ocorrendo um importante aumento com a idade, em 

decorrência dos processos patológicos ou agressões que a área de drenagem tenha 

sofrido.  

 Os linfonodos recebem de três a oito vasos linfáticos aferentes, saindo apenas 

um vaso linfático eferente. O número de vasos linfáticos, após a conexão com os 

linfonodos, diminui sensivelmente, porém seu calibre pouco se modifica, devido às 

conexões linfovenosas existentes, por onde ocorre a passagem gradual do fluxo linfático 

para o venoso.  

Os vasos linfáticos vão em direção à raiz dos membros, formando o grupo de 

linfonodos axilares e inguinais. Nas regiões do cotovelo e joelho, algumas vezes, 

existem pequenos linfonodos (de 1 a 3). Nos linfocentros, estão os linfonodos de maior 

importância, sendo que na região cervical eles se dispõem em cadeias.  

 

 

3.2. Fisiologia do sistema linfático  

 

As circulações linfáticas e sanguíneas estão intimamente relacionadas. A macro 

e a microcirculação de retorno dos órgãos e/ou regiões é feita pelos sistemas venoso e 

linfático. As moléculas pequenas vão, em sua maioria, diretamente para o sangue, sendo 

conduzidas pelos capilares sanguíneos, e as grandes partículas alcançam a circulação 

através do sistema linfático. Entretanto, mesmo macromoléculas passam para o sangue 

via capilares venosos, sendo que o maior volume do fluxo venoso faz com que, no total, 

o sistema venoso capte muito mais proteínas que o sistema linfático. Contudo, a 

pequena drenagem linfática é vital para o organismo ao baixar a concentração protéica 
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média dos tecidos e propiciar a pressão tecidual negativa fisiológica que previne a 

formação do edema e recupera a proteína extravasada (Duque, 2000).  

A captação das macromoléculas protéicas dos interstícios pode também ser feita 

por estruturas interligadas ao sistema linfático canalicular e aos pré-linfaticos, chamadas 

de sistema para-linfatico, uma vez que fazem o transporte paralelo e de suplência, ao 

sistema linfático (Duque, 2000). 

A formação e o transporte da linfa podem ser explicados através da hipótese de 

Starling sobre o equilíbrio existente entre os fenômenos de filtração e de reabsorção que 

ocorrem nas terminações capilares. A água, rica em elementos nutritivos, sais minerais e 

vitaminas, ao deixar a luz do capilar arterial, desembocam no interstício, onde as células 

retiram os elementos necessários ao seu metabolismo e eliminam os produtos de 

degradação celular. Em seguida, o liquido intersticial, através das pressões exercidas, 

retoma a rede de capilares venosos (Leduc, 2000). 

Várias pressões são responsáveis pelas trocas através do capilar sanguíneo 

(Vogelfand, 1996). 

- Pressão hidrostática (PH): a pressão hidrostática sanguínea (PHs) impulsiona o fluido 

através da membrana capilar, em direção ao interstício, sendo sua pressão 

aproximadamente de 30 mmHg no capilar arterial e de 15 mmHg no capilar venoso. A 

pressão hidrostática intersticial (PHi) é a que tende a movimentar o fluido de volta para 

os capilares. É considerada igual a zero, uma vez que nas condições de normalidade do 

interstício ela se equilibra em ambos os extremos capilares. 

- Pressão osmótica: é originada pela presença de moléculas protéicas no sangue e no 

fluido intersticial. A pressão osmótica sanguínea (POs) tende a movimentar o fluido do 

interstício em direção ao capilar, sendo de aproximadamente 28 mm Hg em ambos os 

extremos capilares. A pressão osmótica intersticial (POi) é a força oposta, que tende a 

“sugar” fluido dos capilares, sendo de aproximadamente 6 mm Hg nos extremos dos 

capilares.  

- Pressão de filtração (PF): surge da relação entre as pressões hidrostáticas e osmóticas, 

sendo no extremo arterial igual à pressão positiva de  8 mm Hg  ( PF = (PHs + POi ) – 

(PHi + POs) ), produzindo assim a ultrafiltração. No extremo venoso, corresponde a 

pressão negativa de 7 mm Hg, produzindo a reabsorção. Assim sendo, 90% do fluido 

filtrado é reabsorvido, o restante (2 a 4 litros/dia) são absorvidos pelo sistema linfático. 
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- Pressão tissular: a pressão hidrostática tissular é a pressão exercida sobre o fluido livre 

nos canais tissulares. É negativa na maioria dos tecidos. A pressão tissular total é o 

resultado da soma vetorial da pressão hidrostática tissular e da pressão do tecido sólido. 

Pode ser negativa, quando o interstício abre as junções endoteliais através dos 

filamentos de ancoragem, ou positivas, quando os músculos se contraem, comprimindo 

os linfáticos iniciais. 

O mecanismo de formação da linfa envolve, então, três processos muito 

dinâmicos e simultâneos: 

- Ultrafiltração: é o movimento de saída de H2O, O2 e nutrientes do interior do capilar 

arterial para o interstício, ocorrendo pela PH positiva no capilar arterial e a PH negativa 

ao nível do interstício. 

- Absorção venosa: é o movimento de entrada de H2O, CO2, pequenas moléculas e 

catabólitos do interstício para o interior do capilar venoso, ocorrendo por difusão, 

quando a pressão intersticial é maior do que a existente no capilar venoso 

- Absorção linfática: é o início da circulação linfática, determinada pela entrada do 

líquido intersticial, com proteínas de alto peso molecular e pequenas células, no interior 

do capilar linfático inicial, que ocorre quando a pressão é positiva e os filamentos de 

proteção abrem as micro-válvulas endoteliais da parede do capilar  linfático . Este 

começa a ser preenchido pelo líquido intersticial e, quando o preenchimento chega ao 

máximo, as microválvulas se fecham, iniciando a propulsão da linfa através dos pré-

coletores e coletores (Camargo, 2000). 

Diversas forças conduzem à movimentação da linfa. Primeiramente, ocorre saída 

de água e de proteínas dos capilares sanguíneos. O aumento da permeabilidade do 

capilar sanguíneo, aumentando o volume e a pressão intersticial, provoca a formação de 

mais linfa. Conseqüentemente, a permeabilidade capilar venosa aumenta, juntamente 

com o extravasamento de líquido e de proteínas, levando também, ao aumento da 

entrada de linfa dentro do capilar linfático. O aumento da temperatura, assim como a 

hipotermia, agem no mesmo sentido, aumentando o volume de líquidos intersticiais e o 

fluxo da linfa.   

No interstício, as grandes moléculas protéicas fracionam-se, adquirindo maior 

poder osmótico, atraindo mais líquido para o interstício e potencializando os 

mecanismos formadores da linfa.  
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A compressão do vaso linfático orienta e permite o fluxo da linfa. Agem neste 

sistema as compressões externas sobre o tegumento cutâneo, assim como a 

movimentação do membro, que desencadeia inúmeras formas de compressão sobre os 

capilares e troncos linfáticos. A compressão muscular e a compressão subcutânea 

gerada pela movimentação do corpo são, de certa forma, semelhantes ao “coração 

periférico” das panturrilhas no mecanismo de refluxo venoso dos membros inferiores, 

entretanto, em nível linfático, é mais difuso e é despertado com qualquer movimento de 

qualquer parte do corpo.  

A movimentação da linfa é facilitada pelas forças aspirativas torácicas, agindo 

sobre os canais torácicos direito e esquerdos e sobre os troncos linfáticos do tórax. 

Os batimentos arteriais também podem contribuir para conduzir e impulsionar a 

linfa ao longo dos troncos linfáticos. Os batimentos das artérias fariam a compressão do 

tronco linfático, gerando a movimentação da linfa com o auxílio das válvulas linfáticas. 

Outra força adicional de movimentação da linfa advém dos shunts linfático-

venosos que ocorrem ao nível dos linfonodos. 

O sistema muscular é o grande impulsionador da linfa nos membros, pois no 

momento da contração muscular, os troncos linfáticos são comprimidos pelos músculos 

que os cercam e, graças ao sistema valvular, a movimentação da linfa é enormemente 

aumentada.  

Em resumo, a formação e a condução da linfa são condicionadas por diversos 

sistemas. Um, em nível molecular, é o sistema angiolacunar de líquidos e eletrólitos. 

Dentro deste sistema de difusão, e por ele potencializado, insere-se o sistema de 

ultrafiltração capilar sanguíneo, ainda no nível microscópio, somam-se às trocas 

líquidas, pressóricas e protéicas do plasma dos interstícios e dos capilares linfáticos. 

Nos membros, instalam-se forças ainda mais grosseiras, e localmente mais intensas, que 

surgem em determinadas situações, tais como qualquer movimentação e compressão 

tecidual (Duque, 2000). 
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3.3. Câncer e sistema linfático 

 

O sistema linfático, além de atuar como mecanismo regulador primário para 

absorção de liquido protéico intersticial, é o principal sistema de defesa do organismo, 

sendo o responsável pela filtração de bactérias, eritrócitos, êmbolos tumorais e 

partículas inanimadas. Células malignas ou organismos infectantes são removidos em 

virtude da impossibilidade mecânica das células tumorais atravessarem os linfonodos 

intactos ou, então, elas são fagocitadas, dentro dos linfonodos, pelas células reticulo-

endoteliais (Alcadipani, 1996). 

As células malignas, após a invasão local do estroma circunjacente, penetram nos 

vasos linfáticos e vasculares, podendo crescer nos locais invadidos e desprender-se na 

forma de células isoladas ou agregados celulares. O sistema linfático transporta então 

estas células, chegando aos gânglios linfáticos, onde proliferam, passam para os 

gânglios vizinhos e ingressam na circulação sanguínea. Durante a invasão das células 

tumorais, o processo de infiltração e expansão das células dos tecidos pode trazer, como 

conseqüência, a penetração dos vasos linfáticos de pequeno calibre, provocando 

metástases nos gânglios regionais ou em outros órgãos (Nicolson, 1993). 

 

 

3.4. Drenagem linfática do membro superior 

 

Os vasos linfáticos do membro superior dispõem-se em coletores linfáticos 

profundos e superficiais.  

Os coletores linfáticos profundos, menos numerosos, acompanham os feixes 

vasculo nervosos em toda a extensão do membro superior, em direção à região axilar, 

sendo que na altura do cotovelo, podem existir um ou dois linfonodos supratrocleares, 

que recebem linfáticos aferentes oriundos da região anterior do antebraço e cotovelo. 

Entretanto, a drenagem preferencial se dá para a axila, para onde convergem também os 

vasos linfáticos superficiais. Os vasos linfáticos profundos possuem dois coletores 

radiais profundos, no nível da palma da mão, acompanhando a artéria radial e se 

anastomosam na altura da prega do cotovelo. Também existem dois coletores ulnares 
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profundos que sobem ao longo dos vasos ulnares até a prega do cotovelo. Os coletores 

interósseos anteriores e posteriores se unem aos outros coletores no nível do cotovelo. A 

partir desses coletores, nascem dois ou três coletores umerais, sendo que no terço médio 

do braço, um ou dois ramos dos gânglios epitrocleares podem se reunir a esses coletores 

umerais, assim como alguns ramos musculares.  Os ramos epitrocleares constituem uma 

via de suprimento no caso de interrupção da rede linfática, podendo aumentar em 

quantidade, pois existem algumas vias não funcionais que, conforme a necessidade, 

passam a atuar como vias de suprimento. Outra hipótese seria a inversão do fluxo 

linfático, passando da rede profunda à rede superficial para ajudar o esvaziamento da 

rede profunda (Leduc, 2000).  

Os coletores linfáticos superficiais espalham-se por todo o tecido supra-

aponeurótico, acompanhando a veia superficial radial, mediana e ulnar, em direção ao 

oco axilar. Estão distribuídos harmoniosamente por todo a superfície do membro, 

sendo, contudo, mais densos nos dedos e na face palmar da mão, explicando a maior 

freqüência de edemas na face dorsal da mão em relação à face palmar.  Os coletores 

interósseos anteriores e posteriores percorrem o antebraço e, em seguida, o braço, 

coletando a linfa trazida pelos capilares. A drenagem é feita principalmente pela face 

antero-interna do antebraço e braço, passando pelos gânglios supratrocleares, atingindo 

finalmente a região axilar (Leduc, 2000).  

 Na região axilar, os linfonodos dispõem-se em grupos, dos quais três são distais em 

relação a dois outros.  

- Grupos distais: faz parte o grupo lateral, localizado atrás da veia axilar, recebendo os 

vasos linfáticos do membro superior; o grupo peitoral, na borda inferior do músculo 

pequeno peitoral, acompanhando as veias torácicas laterais e drenando a maior parte da 

mama; e o grupo posterior ou subescapular, acompanhando a veia subescapular e 

recebendo os linfáticos procedentes do ombro e da região escapular. 

- Grupo interpeitoral (Rotter): situados em torno da artéria acromio torácica e dos seus 

ramos peitorais em frente a fascia clavipeitoral, recebendo a linfa das partes centrais dos 

quadrantes superiores da mama e drenando para o grupo apical. 

- Grupo central: dos linfonodos situados no grupo distal, partem vasos que convergem 

para o grupo central, constituindo o maior grupo, e estando situado próximo da base da 

axila. 
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- Grupo apical: localiza-se no ápice da região axilar, recebendo os vasos oriundos do 

grupo central, ou vasos linfáticos laterais, onde os vasos eferentes se unem para a 

formação do tronco subclávio (Garrido, 2000). 

Os grupos axilares também podem ser divididos sob o ponto de vista topográfico 

cirúrgico, em três níveis: 

- Primeiro nível axilar: localizados a partir da margem medial do músculo subescapular, 

tendo como limite à margem lateral do músculo pequeno peitoral. 

- Segundo nível axilar: localizados na região abaixo do músculo pequeno peitoral. 

- Terceiro nível axilar: localizados a partir da margem medial do músculo peitoral menor, 

tendo como limite o músculo subclávio, considerando o ápice da axila em termos de 

dissecção cirúrgica (Leme, 1994). 

 

 

3.4. Drenagem linfática da mama 

 

Os vasos linfáticos da mama são bastante numerosos, tanto superficialmente, 

como no parênquima glandular.  Os linfáticos superficiais formam parte de um plexo 

que drena a linfa de toda a área superior da região ântero-lateral da parede torácica. Os 

linfáticos do parênquima glandular originam-se numa rede perilobular seguindo os 

canais galactóforos em direção às vias axilar, mamária interna e infraclavicular 

transpeitoral, indo esta última em direção à cadeia supraclavicular (Garrido, 2000).  

Os linfáticos da mama chegam a axila através de dois troncos coletores oriundos 

do plexo subareolar: o lateral, que recebe colaterais da metade superior da mama e 

segue acompanhando a borda do músculo pequeno peitoral; e o medial, formado por 

vasos procedentes da parte mediana e inferior do plexo subareolar, descendo através de 

uma curvatura na concavidade superior, contornando a aréola. Esses dois coletores vão 

em direção aos linfonodos axilares da mama, onde terminam no grupo axilar ou central. 

(Garrido, 2000). 

Embora as vias laterais e mediais sejam responsáveis pela maior parte da 

drenagem linfática da mama, há duas outras vias que vão diretamente aos linfonodos do 
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ápice da axila (subclávios), que são: via transpeitoral, que recebe linfáticos do plexo 

retromamário; e a via retropeitoral, nem sempre existente, compreendendo dois a três 

coletores de drenagem do quadrante súpero-medial da mama onde, ocasionalmente, 

observam-se linfonodos. (Garrido, 2000).   

Uma outra via de drenagem pode ser feita para a região axilar contralateral, 

através da cadeia mamária interna, que drenaria a região medial da mama, consistindo 

um sítio secundário de drenagem linfática da mama (Leme, 1994). 

 

4. LINFEDEMA  

 

 

4.1. Fisiopatologia do linfedema 

 

O linfedema pode ser definido como todo e qualquer acúmulo de líquido, 

altamente protéico, nos espaços intersticiais, seja ele devido à falhas de transporte, por 

alterações da carga linfática, por deficiência de transporte ou por falha da proteólise 

extralinfática (Mayall, 2000)  

Após a ocorrência de obstrução linfática (linfadenectomia axilar), são ativados 

mecanismos compensatórios, a fim de evitar a instalação do edema, sendo eles: 

circulação colateral por dilatação dos coletores remanescentes; dilatação dos canais pré-

linfáticos, conduzindo a linfa a regiões íntegras; neo-anastomoses linfo-linfáticas ou 

linfo-venosas; aumento da capacidade de transporte por incremento do trabalho dos 

linfangions; e estímulo do mecanismo celular, produzindo, na região edemaciada um 

aumento da pinocitose e um acúmulo de macrófagos que atuam na proteólise 

extralinfática (Mortimer, 1999). Esses mecanismos fazem com que o membro superior 

afetado permaneça sem edema, reestabelecendo-se a circulação linfática. Entretanto, 

esse equilíbrio pode ser alterado por fatores como: “esgotamento” do mecanismo 

compensador; fibroesclerose dos linfáticos a partir da quarta década de vida; 

traumatismos locais; secções cirúrgicas de coletores; inflamações; excessivo esforço 

muscular; exposições a altas temperaturas; e alterações da pressão atmosférica. A 

instalação de edema ocorre então por aumento do fluxo linfático, que supera a 
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capacidade de transporte ou reduz a mesma a níveis inferiores aos de carga e fluxo 

linfático (Vogelfang, 1996).  

Segundo Mortimer (1998), era aceito, inicialmente, que a patogenia do 

linfedema após o tratamento para câncer de mama decorrente da destruição do sistema 

linfático causada por cirurgia e/ou radioterapia. A linfocintigrafia demonstrou que 

durante a fase de latência (após o tratamento e antes do linfedema) ocorre uma dilatação 

dos principais coletores linfáticos do braço, com manutenção do contraste no lado 

operado da axila. Normalmente, a linfa do sistema superficial drena para o sistema 

linfático profundo pelas conexões que podem ser visualizadas. Quando há o linfedema, 

o sistema linfático profundo não pode mais ser visualizado, havendo muitas vias 

colaterais e fluxo retrógrado dos vasos profundos para os superficiais, indicando uma 

insuficiência valvular. Em geral, para produzir um linfedema é necessário muito mais 

que uma destruição tecidual. Isto sugere que fatores adicionais à obstrução linfática são 

necessários para a ocorrência do linfedema.  

O edema, uma vez instituído, leva a uma condição crônica. Se a drenagem 

linfática é reduzida, o mesmo ocorre com a filtração capilar, gerando, 

conseqüentemente, a concentração de proteínas. Contrária às expectativas, um estudo 

realizado por Bates (1993), mostrou que, ao contrário do que se imaginava, a 

concentração de proteínas foi menor no membro edemaciado quando comparado com o 

membro sadio. De fato, a concentração de proteína se correlaciona negativamente com a 

severidade do edema no membro. A explicação mais provável para estes achados é a 

existência de uma contribuição vascular para o edema, sendo possível o aumento da 

filtração capilar (Mortimer, 1998).  

A contribuição da obstrução venosa no desenvolvimento do linfedema é 

controversa. Alterações da anatomia venosa demonstrados por venografia sugerem 

obstrução, e a investigação com Doppler  realizada por Swensson (1994) revelou que 

somente 30% das pacientes foram consideradas normais. Entretanto, a mensuração da 

pressão venosa em pacientes com linfedema não demonstrou um aumento consistente 

de alteração venosa. Outros possíveis mecanismos vasculares que podem explicar a 

filtração e o aumento de fluidos, levando a alterações no sistema linfático, incluem a 

falência da resistência pré-capilar e o aumento do número de vasos sanguíneos, levando 

ao aumento de área para filtração (Mortimer, 1998). 
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Em resumo, a patofisiologia do linfedema não consiste somente em uma simples 

obstrução linfática, mas em um emaranhado de eventos complexos que levam ao seu 

desencadeamento.  

    

 

 

 

 

4.2. Sinais e sintomas do linfedema 

 

O linfedema pode ocorrer em qualquer área do membro superior. Os sinais e 

sintomas do linfedema incluem: sensação de peso ou tensão no membro; dor aguda; 

alteração de sensibilidade; dor nas articulações; aumento da temperatura local com 

ausência de sinais flogísticos; extravasamento de líquido linfático (linfocistos); sinal de 

Steimer positivo (prega cutânea); edema em dorso de mão; papilomatoses 

dermatológicas;  e alterações cutâneas como eczemas, micoses, queratosis, entre outras 

(Mortimer, 1999; NLN, 1998). 

 

 

4.3. Diagnóstico do linfedema 

 

O diagnóstico de linfedema pode ser obtido através de critérios subjetivos e 

objetivos, sendo realizado, na maioria dos casos, através da história e do exame físico 

(Rockson et col, 1998; Consensus Document of the International Society of 

Lymphology, 1995; Humble, 1995).  

Os critérios subjetivos incluem questionário e entrevistas. A pessoa que 

apresenta linfedema costuma relatar sensação de peso e de tensão no membro afetado 

(Humble, 1995). Normalmente, são os pacientes que observam as primeiras mudanças, 
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através da dificuldade em colocar anéis, pulseiras e relógios ou ao vestir roupas. Outras 

alterações percebidas se relacionam à aparência da pele, que se torna esticada, com 

ausência de dobras cutâneas, e com sensação de espessamento e tensão. 

Ocasionalmente, apresentam também limitação dos movimentos da mão, cotovelo e 

ombro (Gerber, 1998).  Segundo o National Breast Cancer Centre (NBCC), a simples 

pergunta “- Você teve algum inchaço no braço do lado tratado para câncer de mama” 

tem mostrado boa concordância entre os obtidos com ou sem o exame físico. Entretanto, 

alguns estudos relatam uma superestimação da prevalência do linfedema determinado a 

partir dos critérios subjetivos (Mortimer, 1998; NBCC, 1999; Kissin, 1986). 

As mulheres que relatam sintomas subjetivos de linfedema podem não 

apresentar linfedema ao exame físico, entretanto essa discordância não pode excluir o 

diagnóstico ou o potencial de progressão do linfedema. De fato, a apresentação única de 

sintomatologia sugestiva de linfedema autoriza uma intervenção terapêutica precoce 

(Rockson et al, 1998). 

O diagnóstico objetivo do linfedema na avaliação do paciente através do exame 

físico, terá um peso maior, sendo considerado o padrão ouro do diagnóstico (Rockson et 

al, 1998). Entretanto, algumas vezes, se faz necessário o uso de investigações 

diagnósticas para excluir processos malignos, preparar o tratamento cirúrgico, 

determinar o status vascular, e fazer o diagnóstico diferencial com lipoedema, 

lipolinfedema, síndrome pós trombótica e insuficiência venosa crônica (Mortimer, 

1999). 

Entre os critérios objetivos usados na determinação do linfedema, podemos citar: 

- Perimetria: a circunferência do membro é o método de maior utilização no 

diagnóstico de linfedema. Esta técnica inclui a medida da circunferência em 

tuberosidades ósseas (processo estilóide da ulna, olecrano, articulação 

metacarpofalangeana), ou a medida de segmentos eqüidistantes do braço. O membro 

contralateral é usado como controle (Gerber, 1998).  

-  Volume: pode ser obtido de forma direta ou indireta. A maneira direta é através da 

imersão do membro em um cilindro milimetrado, observando-se a diferença da 

quantidade de água deslocada entre o membro afetado e o contralateral. A maneira 

indireta é mais rápida, barata e simples, podendo o volume ser estimado através de 

medidas de circunferência, tratando cada segmento do membro como um par de 

circunferências (assim como um cone truncado). O volume do segmento é dado por: 
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V = h * (C² + Cc + c² ) / (π * 12), onde V é o volume do segmento do membro, C e 

c são as circunferências a cada final, e h é a distância entre as circunferências (C). O 

somatório desses volumes dará o volume final estimado (Casley-Smith, 1994).  

Em todas as medidas objetivas, existe um problema com relação à quantidade do 

membro que é incorporada para a determinação do edema. Caso o edema seja muito 

distal, e a medida tenha sido realizada mais proximal, algum componente de 

membro normal é adicionado na área edematosa, diluindo o edema. A melhor 

solução é medir várias áreas do membro, considerando somente os resultados 

somente daquelas porções onde há linfedema. Com esse objetivo, múltiplas medidas 

de circunferências possuem maior flexibilidade em relação aos pontos fixados pela 

água deslocada (Casley-Smith, 1994). 

- Linfocintigrafia isotópica: é um método confiável e de boa reprodutibilidade para 

confirmação do diagnóstico de linfedema. Produz uma avaliação adequada da 

função linfática e a visualização dos troncos linfáticos e linfonodos (Szuba, 1998). 

Em relação à informação morfológica, a linfocintigrafia mostra: o aparecimento ou 

não do traçador nos dois cotovelos em situação de repouso, sugerindo, caso 

negativo, uma insuficiência linfática; se o traçador, aos exercícios, não aparece 

completamente nos vasos linfáticos mas sim na subderme (colaterização 

subdermal); se o traçador flui primeiramente para os vasos linfáticos, mas 

posteriormente, retorna para a subderme quando atinge a axila ou um nível de 

bloqueio (retorno dérmico); se o retorno dérmico está limitado para uma 

determinada área do membro;  se o traçador está bloqueado no nível da axila ou 

mais distalmente; se a axila e/ou os linfonodos supraclaviculares estão presentes e 

recebem linfa dos membros superiores; e se existe colaterização através das vias 

secundárias e se estão abertas no nível do ombro (via de Mascagni’s), na axila, da 

axila operado para a contra lateral, da axila operada para a mamária interna 

homolateral e no tórax (Borgeouis, 1998). Este método é talvez o melhor para 

avaliar a função do sistema linfático (Szuba, 1998; Borgeous, 1998). Entretanto,  

Leduc (2000) acredita que este método é desnecessário, quando se pretende fazer o 

diagnóstico de linfedema. Borgeouis (1998) considera a importância deste método 

na determinação das implicações terapêuticas, podendo direcionar o tratamento 

adequado.  

-  Ressonância magnética: pode ser utilizada para o diagnóstico diferencial do edema. 

Nos linfedemas, a imagem revela uma distribuição característica de edema com um 

compartimento epifascial, expondo um padrão espesso na pele. No edema venoso, 
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tanto o compartimento epi como o subdermal estarão afetados. No lipoedema, 

haverá um acúmulo de gordura com ausência de fluídos. A ressonância magnética 

também é importante na identificação dos linfonodos, pois amplia os troncos 

linfáticos, e na diferenciação das várias causas de obstrução nos linfedemas 

secundários. A informação anatômica pode completar a avaliação funcional 

promovida pela linfocintigrafia (Szuba, 1998). 

- Tomografia computadorizada: oferece uma definição anatômica da localização do 

edema (subfascial e epifascial), e pode identificar espessamento de pele assim como 

características de “favo” nos tecidos subcutâneos do linfedema (Collins, 1995).  

- Linfangiografia indireta: é particularmente útil na visualização local do sistema 

linfático superficial e troncos linfáticos. Também pode ser útil na avaliação da 

anatomia linfática anterior a cirurgia reconstrutora, assim como na avaliação da 

anatomia linfática em pacientes com alterações localizadas e, geralmente, como 

mais um auxílio na apresentação de linfedemas complexos (Szuba, 1998).  

- Ultra-sonografia: é um instrumento não invasivo complementar para avaliação do 

membro. Em pacientes com linfedema, é observado o espessamento cutâneo, nos 

compartimentos epifascial e subfascial. Essa técnica de imagem é aplicada tanto no 

diagnóstico diferencial como no monitoramento, embora algum refinamento seja 

necessário para caracterizar melhor a fibrose subcutânea que pode ser encontrada no 

linfedema (Szuba, 1998). 

 

 

4.4.Classificação do linfedema 

 

Os linfedemas podem ser classificados de diferentes maneiras, sendo as 

principais abaixo relacionadas. 

 

bClassificação do linfedema quanto à causa: 

- Primários: são subdivididos em precoce e congênito. O linfedema precoce é de 

etiologia desconhecida, ocorre nos membros inferiores, podendo ser devido a 
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equilíbrios hormonais, ou a falhas no desenvolvimento dos vasos linfáticos, 

ocasionando uma insuficiência de drenagem linfática. O linfedema congênito, aparece a 

partir do nascimento, sendo caracterizado por hipoplasia linfática, e por uma estrutura 

inadequada dos vasos linfáticos, que ocasionam linfangiectasia e conseqüente 

insuficiência valvular. Quando hereditário é denominado doença de Milroy. 

- Secundários: são decorrentes de causas externas. As lesões teciduais graves 

podem levar ao desenvolvimento de linfedema quando afetam a estrutura e/ou 

funcionamento dos vasos linfáticos. A filariose, parasita inoculado pela picada de um 

mosquito infectado, quando penetra na pele, atinge os vasos linfáticos, sanguíneos e os 

linfonodos, preferencialmente na região inguinal e genitália externa, ocasionando um 

linfedema grave e progressivo. A insuficiência venosa crônica, quando grave, pode 

sobrecarregar o sistema linfático, ou estar associada a uma insuficiência congênita dos 

vasos linfáticos. Nos casos de recidivas de erisipela, linfangite ou celulite, o linfedema 

pode ser instalado, devido a quadros infecciosos e inflamatórios. Nos tratamentos 

oncológicos,  a ressecção de gânglios e vasos linfáticos , constitui verdadeiro obstáculos 

à circulação linfática, podendo desencadear o linfedema. Na ocorrência de tumores 

malignos, pode haver disseminação de células cancerígenas, levando ao 

desenvolvimento de metástase estendendo-se à derme, epiderme e aos próprios vasos 

linfáticos, caracterizando um linfedema de instalação muito rápida. Os efeitos colaterais 

da radioterapia adjuvante ao tratamento oncológico, como fibrose e radiodermite,  

podem prejudicar a circulação linfática superficial, principalmente nas anastomoses 

interaxilares (Camargo, 2000).  

 

bClassificação do linfedema segundo o momento de instalação e os achados clínicos: 

Esta classificação é caracterizada pelo momento de início após o tratamento, e 

sua associação aos achados clínicos. São categorizados como:  

- Agudo: é um linfedema moderado e transitório que ocorre nos primeiros dias 

após a cirurgia como resultado da incisão dos canais linfáticos. Usualmente desaparece 

em algumas semanas com a elevação do membro e o bombeamento muscular. 

- Agudo com sintomatologia álgica: ocorre entre 4 a 6 semanas de pós-

operatório, como resultado de linfangites ou flebites agudas. Este tipo de linfedema 

pode ser tratado com sucesso com a elevação do membro e medicação antiinflamatória. 
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- Agudo na forma de erisipela: ocorre, normalmente, após a picada de insetos ou 

pequenas lesões e queimaduras. Pode ser sobreposto ao linfedema crônico. Esta forma 

de linfedema requer elevação do membro e antibióticos. 

As formas agudas são condições temporárias, com menos de 6 meses sendo 

associadas a edemas depressíveis, sem alterações de pele. 

- Crônico: é a forma mais comum, sendo usualmente insidioso, com ausência de 

dor, não sendo associado a eritemas. O linfedema crônico é irreversível (NCI, 1999). 

 

 

 

bClassificação do linfedema quanto a sua intensidade: 

O linfedema pode ser classificado quanto a sua intensidade, sendo este o critério 

mais comumente utilizado (Mortimer, 1999; Camargo, 2000). É estratificado como: 

- fase I: aqueles edemas que se desenvolvem após atividades físicas ou ao final 

do dia e melhoram espontaneamente ao repouso e aos estímulos linfáticos. Ocorre em 

decorrência de um pequeno aumento de linfa intersticial e alguma estase nos vasos 

linfáticos;  

- fase II: são espontaneamente irreversíveis, mas podem ser controlados com 

terapêuticas apropriadas. Possuem fibrose do fluido intersticial em algumas áreas e 

conseqüentemente, aumento da consistência da pele. O fluxo linfático se apresenta mais 

lento, havendo certo grau de estagnação da linfa em coletores e capilares.  

- fase III: são irreversíveis e mais graves. Apresentam grau elevado de fibrose 

linfostática com grande estagnação da linfa nos vasos e capilares. Possuem alterações de 

pele importantes, tornando-se vulneráveis a erisipelas, eczemas, papilomatoses e fistulas 

linfáticas; 

- fase IV: são as chamadas elefantíases, sendo irreversíveis e apresentam 

complicações como papilomatose, queratoses, fistulas linfáticas e angiomas. Traduz a 

total falência dos vasos linfáticos. 
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bClassificação do linfedema segundo sua topografia.  

Esta classificação foi proposta por Vilanova (1982), que considera a distribuição 

topográfica do edema. O linfedema é estratificado em:  

- grau A -  pacientes que permanecem a maior parte do tempo sem edema, sendo portadoras 

de uma insuficiência linfática crônica e compensada, apresentando todas as medidas 

simétricas iguais e com ausência de edema em dorso de mão;  

- grau B -  pacientes permanentemente com edemas suaves, sem modificações estruturais da 

pele e do tecido celular, tendo pelo menos uma medida desigual no braço, antebraço ou 

mão , são subdivididos em tipo B1 (somente a circunferência do terço médio do braço 

está aumentada), tipo B2 (aumento da circunferência do terço médio do braço e terço 

superior do antebraço), tipo B3 (aumento da circunferência  do terço médio do braço, do 

terço superior e inferior do antebraço), tipo B4 (aumento da circunferência em terço 

médio do braço, terço superior e inferior do antebraço e edema discreto ou grosseiro em 

dorso de mão).  

- grau C - pacientes com modificações estruturais definitivas da pele e tecido celular, 

consistindo as verdadeiras elefantíases cirúrgicas, são subdivididas em tipo C1 (sem 

comprometimento do plexo braquial) e tipo C2 (com transtornos devidos a 

comprometimento braquial e sobrecarga, presença de transtornos subjetivos de dor e 

parestesias quase permanentes, apresentando dificuldades de movimentos, ausência dos 

grandes sulcos que separam os braços e as partes mais distais, aumento de volume de 

forma rápida, e apresentando o  braço com volumes grandes e flácidos). 

 

b Classificação do linfedema quanto à escala clínica (NCI, 1998). 

1 + : edema que é somente visível 

2 + : Uma depressão leve que é visível quando se pressiona a pele 

3 + : um sinal digital e profundo que volta ao normal em 5 a 30 segundos 

4 + : A extremidade pode ser 1.5 a 2 vezes o tamanho normal     

 

 

b Classificação do linfedema através do julgamento clínico (Miller, 1999). 

Esta classificação é baseada nas características clínicas e nos vários níveis de severidade e 

complicações, levando em consideração a inspeção, palpação, mudanças com a elevação do 

membro, e a função/mobilidade articular dos membros (quadro 10). 
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                   Quadro 10 - Classificação Clínica Simplificada de Linfedema 
Edema Inspeção da 

extremidade 
Palpação da 
extremidade 

Efeito da elevação 
no membro 

Função do 
membro 

Grau 1 Aparência normal Edema com presença 
de fóvea 

Edema desaparece 
ou diminui de forma 
acentuada  

Normal 

Grau 2 Descoloração 
amarelada 

Espessamento de 
pele recente; 
presença de fóvea 

Edema diminui 
moderadamente 

Mobilidade 
diminuída; alguma 
função diminuída 

Grau 3 Dermatose crônica; 
pequenas vesículas 
surgem    freqüente - 
mente; mudanças na 
queratose recente; 
pequenas pápulas 
queratóticas 

Espessamento de 
pele; pequenas 
fóveas 

Edema diminui 
minimamente 

Perda funcional 
importante; 
movimentos finos 
prejudicados; 
perda da 
flexibilidade 
articular 

Grau 4 Aumento da 
descoloração 
amarelada; aumento 
da pigmentação; 
secreção vesicular; 
pápulas queratóticas; 
dermatose crônica 

Espessamento de 
pele; ausência de 
fóvea 

Edema não diminui Perda funcional 
importante;    
movimentos 
significativamente 
prejudicados  

                      Fonte: Miller; Beninson. Angiology, 50: 189-192, 1999  

 

 

 

 

4.5.Conseqüências do linfedema após o tratamento para câncer de mama 

 

A presença do linfedema após o tratamento para câncer de mama representa uma 

série de problemas de ordem funcional, psicológica e social.  

As alterações tissulares provocadas pelo linfedema são de extrema importância e 

entre elas podemos citar: aumento e dilatação dos canais tissulares pré-linfáticos e 

linfáticos iniciais, provocando um edema intercelular, fendas entre as células endoteliais 

e a membrana basal e aumento da abertura das junções intercelulares; aumento da 

distância intercapilar, entre capilares e linfáticos iniciais, e entre células e capilares, 

dificultando os intercâmbios metabólicos, especialmente a difusão de gases, 

favorecendo a hipóxia tissular, que somados a acidose provocada pelo acúmulo de 

metabólitos iniciam as transformações que provocarão transtornos tróficos; acúmulo de 

proteínas provocando inflamação crônica, por aumento de fibroblastos, fibrina e fibras 

de colágeno levando ao fibroedema; na região afetada pelo edema, observa-se um 

aumento na concentração de linfócitos pequenos e um acúmulo de macrófagos na região 
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afetada pelo edema; incidência de processos infecciosos, inflamatórios e degenerativos 

devido às alterações na homeostase e na imunidade loco-regional (Vogelfang, 1996). 

A limitação da amplitude articular também vem sendo associada ao linfedema, 

causando importantes limitações físicas e estéticas. O linfedema também pode evoluir 

para o angiosarcoma, que apesar de ser raro, é bastante agressivo (Majeski, 2000). 

As mulheres que apresentam linfedema após o tratamento para câncer de mama 

apresentam problemas psicossociais e dificuldades nas rotinas diárias importantes 

quando comparadas com aquelas que evoluem sem linfedema (NBCC, 1999). Tobin 

(1993) demonstrou que essas mulheres apresentavam importantes morbidades 

psiquiátricas como ansiedade e depressão, além de dificuldades consideráveis em suas 

atividades domésticas e relacionamentos familiares. Woods (1995), concluiu que o 

linfedema contribui para a alteração da imagem corporal, dificultando as relações 

pessoais e sexuais. Segundo o Cancerbacup (2000), o linfedema causa sentimentos de: 

embaraço, ao lembrar constantemente do tratamento realizado para o câncer de mama; 

raiva, ao sentir a inconveniência do linfedema no momento em que a mulher estava na 

expectativa de retornar a sua vida normal; ressentimento, pelos cuidados extras e 

tratamentos necessários para controlar o linfedema, não estando com o tempo 

totalmente livre para as atividades diárias; e conseqüentemente a depressão, alterando a 

qualidade de vida dessas mulheres.   

De forma resumida, as complicações do linfedema podem ser: infecciosas 

(linfangites, erisipelas e micóticas); tróficas (hiperqueratose, verrucosidades, fístulas 

linfáticas, úlceras, elefantíase e deformidades nas unhas); osteoarticulares 

(deformidades, calosidades e desvios de coluna); neoplásicas (síndrome de Stewart-

Treves); e psicológicas (depressão, complexo de inferioridade e alterações na imagem 

corporal) (Vogelfang, 1996). 
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4.6.Tratamento do linfedema de membro superior 

 

O tratamento do linfedema está baseado em técnicas já bem aceitas e descritas 

na literatura mundial, conhecida como CPT (Complex Physical Therapy), sendo que no 

Brasil é chamada de TFC (Tratamento Físico Complexo) ou Linfoterapia. Este 

tratamento consiste de várias técnicas que atuam conjuntamente, dependendo da fase em 

que se encontra o linfedema, incluindo: cuidados com a pele, drenagem linfática manual 

(DLM), contenção na forma de enfaixamento ou por luvas/braçadeiras e cinesioterapia 

específica. O tratamento é dividido em duas fases, sendo que na primeira o objetivo é a 

redução do volume do membro, tendo a duração de 2 a 6 semanas, e a segunda é a fase 

de manutenção e controle do linfedema (Foldi, 1998).   

Os cuidados com a pele devem ser realizados durante todo o tratamento. A pele 

deve ser avaliada com relação a sua hidratação, dermatite e processos inflamatórios e 

infecciosos e, quando necessário, o tratamento adequado deve ser empregado anterior 

ou concomitantemente ao TFC.  

A drenagem linfática manual tem como objetivo favorecer as vias secundárias de 

drenagem linfática através de anastomoses linfo-linfáticas superficiais e também 

remover as áreas de fibrose dos tecidos acometidos. São contra-indicados nos casos de 

processos inflamatórios/ infecciosos agudos e em tromboses agudas. Nos casos de 

insuficiência cardíaca, obstrução da veia cava superior, inflamações crônicas, 

disfunções da tireóide, história de tromboses e câncer avançado, a DLM pode ser 

realizada com bastante cautela (British Lymphology Society, 2000). Na primeira fase a 

DLM é realizada pelo fisioterapeuta, e após o término desta fase, a auto-massagem é 

ensinada a fim de estimular as anastomoses áxilo-axilares e áxilo-inguinais (Camargo, 

2000). 

O enfaixamento compressivo é de extrema importância durante a primeira fase 

do tratamento do linfedema, pois ao promover um suporte externo na pele, leva a um 

aumento da pressão intersticial com redução da ultrafiltração, melhora a eficácia do 

bombeamento muscular levando a um aumento do fluxo venoso e linfático, e não 

permite o refluxo causado pela insuficiência valvular. São contra-indicados na 

existência de infecções, arteriopatia, grandes alterações de sensibilidade e na 

hipertensão arterial grave (Camargo, 2000). O enfaixamento é mantido até a próxima 

sessão fisioterápica. Na segunda fase de tratamento, o enfaixamento é substituído pelo 



 43

uso de contenção elástica (braçadeiras / luvas), preferencialmente feita sob medida, 

devendo seu uso ser constante. 

A cinesioterapia deve ser realizada com o membro enfaixado, na primeira fase, e 

com o uso de contenção elástica, na segunda fase de tratamento. Ela promove um 

aumento do fluxo linfático assim como favorece a reabsorção de proteínas. A 

combinação de exercícios de flexibilidade, treinamento aeróbico e alongamentos 

associados aos outros recursos do TFC, tem apresentado melhores resultados. Os 

portadores de patologias cardíacas e pulmonares apresentam contra-indicação relativa a 

prática de exercícios (Brennan, 1998).  

Outros tratamentos têm sido descritos na literatura, porém seus resultados não são 

satisfatórios quando comparados ao TFC. Entre eles podemos citar: 

- Bomba pneumática: já foi muito utilizada, entretanto, atualmente, sendo sua indicação 

atual muito restrita, se indicada, a DLM deve ser realizada antes e após o seu uso, 

obrigatoriamente, e com pressão máxima de 40 mm Hg (Leduc, 2000). O uso exclusivo 

da bomba pneumática deve ser evitado (Rockson, 1998). Entretanto, mesmo seguindo 

esses princípios, vários autores condenam o seu uso por diversas razões: o 

bombeamento não favorece a evacuação dos fluidos na região superior do membro 

afetado, e sim a congestiona; não é indicada no tratamento do linfedema na fase II e III, 

devido à presença de fibrose e cicatriz tecidual; traumatizam e danificam os vasos 

linfáticos superficiais, favorecendo a formação de fibroses linfáticas; pode levar a 

formação de linfedema nas regiões adjacentes; caso não haja uma compressão do 

membro entre as sessões, o edema retorna de forma mais acentuada;  pode provocar 

fístulas na conexão proximal da bomba, favorecendo a entrada de bactérias, provocando 

processos inflamatórios e infecciosos (Lerner, 1998; Casley-Smith, 1995).  Os 

resultados de estudos que usam as bombas pneumáticas são discutíveis, uma vez que 

possuem erros metodológicos e não apresentam efeitos em longo prazo. A divulgação 

dos problemas causados pelo seu uso equivocado deve ser propagada, a fim de 

obtermos melhores resultados no tratamento do linfedema.  

- Elevação do membro: são eficazes somente nos linfedemas iniciais (fase I). Nos outros 

casos não apresentam resultados e causam inconveniências aos pacientes (Casley-Smith, 

1995; Swedborg, 1993). Segundo Brennan (1998), a elevação pode ser utilizada 

eventualmente como adjuvante, mas não é considerada essencial no tratamento do 

linfedema. 
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- Benzopironas: o tratamento com Benzopirona (Coumarin) tem sido sugerido como 

adjuvante ao TFC, e o seu uso isolado não tem sido indicado (Consensus Document of 

the International Society of Lymphology, 1995). Tem como função: aumento do fluxo 

linfático ao melhorar a capacidade de bombeamento dos coletores linfáticos; aumentar a 

resistência e diminuir a hiperpermeabilidade capilar, resultando na diminuição de perda 

de proteínas dos vasos sanguíneos; e estimulo da atividade proteolítica dos macrófagos, 

resultando em mais fagocitoses de proteínas nos tecidos (Humble, 1995). O seu uso oral 

não foi aprovado pelo FDA nos EUA, e na Austrália, o uso foi suspenso devido à alta 

toxidade hepática (NBCC, 1999). 

- Diuréticos: não são utilizados de rotina no tratamento para linfedema, pois ao eliminarem a 

água, concentram proteínas nos tecidos aumentando as áreas de fibrose, dificultando a 

absorção linfática (Casley-Smith, 1995). 

- Dietas: nenhuma dieta em especial é útil no tratamento do linfedema. Em pacientes obesas, 

o controle alimentar associado a um programa de exercícios pode ter algum valor na 

diminuição do volume do membro. O consumo de proteínas não precisa ser restringido 

(Consensus Document of the International Society of Lymphology, 1995). 

- Tratamentos cirúrgicos: São reservados aos casos em que não respondem ao TFC ou como 

adjuvantes. Pode ser feita uma ressecção, consistindo na remoção do excesso de pele e 

tecido subcutâneo do membro linfedematoso, sendo sua maior desvantagem a remoção e 

danificação dos vasos linfáticos colaterais, que acabam por interferir posteriormente no 

TFC. A lipoaspiração ou cirurgias que requerem uma extensiva dissecção de pele são 

contra-indicadas. Os procedimentos microcirúrgicos tem como objetivo aumentar o retorno 

da linfa para a circulação sanguínea, podendo ser realizado através de: métodos 

reconstrutores, que envolvem o uso de um coletor linfático ou uma interposição de um 

segmento venoso para restaurar a continuidade linfática; ou através  ainda de métodos 

derivativos , que tem como objetivo desviar o fluxo linfático para o sistema venoso 

(Consensus Document of the International Society of Lymphology, 1995).  

- Reabilitação psicossocial: o suporte psico-social é um importante aliado na melhora da 

qualidade de vida dos pacientes com linfedema. 
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4.7.Prevenção do linfedema após tratamento para câncer de mama 

 

A prevenção do linfedema pode ser conseguida através de uma série de 

cuidados, que iniciam a partir do diagnóstico de câncer de mama.  

As cirurgias devem ser o mais conservadoras possíveis, e o linfonodo sentinela 

pode representar um importante aliado na diminuição do linfedema.  

A radioterapia axilar deve ser restrita a casos em que há um extenso 

comprometimento ganglionar, sendo a dose limitada a 45 – 50 Gy (Meek, 1998).  

Após o tratamento cirúrgico, as pacientes devem ser orientadas sobre os 

cuidados com a pele e o membro superior homolateral ao câncer de mama, a fim de 

evitar possíveis traumas e ferimentos. Os cuidados, entretanto, devem ser repassados de 

forma bastante tranqüila para que não haja um sentimento de incapacidade e impotência 

física.  

As orientações com relação à vida doméstica, profissional e de lazer devem ser 

direcionadas as rotinas das pacientes e condutas alternativas devem ser ensinadas 

quando forem realmente necessárias. Alguns estudos vem sendo publicados 

questionando a validade dos atuais “manuais” de orientações para prevenção do 

linfedema (quadro 11), pois acreditam que, apesar da plausibilidade biológica, nenhuma 

evidência foi demonstrada sobre a validade destes cuidados (Rockson, 1998; Harris, 

2000). Sendo assim, os cuidados com o membro precisam ser tomados, porém eles não 

podem afetar e prejudicar a rotina de vida destas mulheres. 
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Quadro 11 - Orientações para prevenção do linfedema 

Orientações 
Não permita a ninguém retirar sangue, checar a pressão sangüínea, dar 
injeções ou vacinas no seu membro afetado; 
Não carregue nada pesado no seu membro afetado; 
Não faça jardinagem sem luvas ou meias longas; 
Não lave louças sem luvas; 
Não deixe o seu braço ser queimado pelo sol; 
Evite cortes, queimaduras e picadas de inseto; 
Use roupas largas e jóias frouxas; 
Use creme para manter a sua pele hidratada; 
Fique em locais frescos durante o verão; 
Se você se cortar no braço ou desenvolver uma infecção no braço no 
mesmo lado do seu câncer, procure o seu médico imediatamente para 
tomar antibióticos; 
Evite longas viagens aéreas, 
Evite esportes que causem dor; 
Evite segurar o cigarro no braço afetado; 
Mantenha o peso sob controle;  
Não retire cutículas; e 
Evite massagens pesadas no membro afetado; 

                  Fonte:  National Health and Medical Research Council, 1995. 

 

Os exercícios devem ser iniciados precocemente, sendo que até a terceira 

semana pós-operatória, limitados a 90º na flexão e abdução do membro superior afetado 

para evitar complicações cicatriciais. A inclusão em um programa fisioterápico deve ser 

recomendada o mais precoce possível. A auto-massagem linfática deverá ser ensinada, 

visando melhorar as vias secundárias de drenagem da linfa (Camargo, 2000).  

As pacientes obesas devem ser incentivadas a restringir o peso corporal (Meek, 

1998).  

Os recursos fisioterápicos que provocam calor superficial e profundo (ondas 

curtas, micro-ondas, infravermelho, turbilhão, forno de Bier) não devem ser utilizados 

no lado afetado, pois favorecem a ultrafiltração arterial para o interstício podendo 

desencadear o linfedema (Camargo, 2000).  

As mulheres devem ter conhecimento sobre os sinais e sintomas iniciais dos 

processos infecciosos e do linfedema, para que comuniquem o médico assistente e uma 

correta conduta terapêutica seja implantada. A equipe de saúde deve estar preparada 

para diagnosticar e intervir precocemente. 

 

  

 



 47

4.8. Estudos sobre linfedema 

 

O linfedema decorrente do tratamento para câncer de mama sempre foi motivo de 

preocupação.  

Halsted, em 1921, sugeriu o termo elefantíase cirúrgica para descrever o edema no 

braço observado após a mastectomia radical, o que designava uma condição 

histopatológica caracterizada por uma fibromatose ou hipertrofia inflamatória crônica 

do tecido conectivo hipodérmico e dérmico precedida e causada por uma estase linfática 

e venosa devido a qualquer obstrução ou interferência mecânica do fluxo de retorno das 

correntes linfáticas e venosas. 

Veal, em 1938, descreveu o linfedema como a complicação mais séria decorrente 

da amputação da mama, associando a ele a recorrência tumoral, o retorno à atividade 

normal com intensos movimentos dos braços, linfangites ou celulites anteriores ao seu 

aparecimento, podendo aparecer também de forma espontânea. A sua evolução levava a 

completa incapacidade física, com sintomatogias álgicas importantes.  

Atualmente, o linfedema continua sendo a principal complicação. Sua prevalência 

apresenta variações importantes entre os estudos realizados, isto devido a diferenças 

metodológicas utilizadas para mensurar e classificar o linfedema, como também pelo 

tempo de acompanhamento das pessoas sob risco.  

Na década de 80, a prevalência oscilou entre 8,9% (Corneillie, 1984) a 30,9% 

(Brismar, 1983), sendo que ambos utilizaram a circunferência com ponto de coorte de 

2,0 cm para diagnosticar o linfedema. Os estudos que abordaram o linfedema através de 

critérios subjetivos, tiveram prevalência de 14,0% (Kissin, 1986) a 25,9% (Aitken, 

1989).  

Na década de 90, os dados continuaram bastante parecidos, sendo observado uma 

prevalência de 7,6% (Hoe, 1992) a 26% (McNair, 1999) ao se mensurar o volume do 

membro através da imersão, e de 15% (Warmuth, 1998) a 23,4% (Edwards, 2000) 

considerando o critério subjetivo.  

O tempo de acompanhamento do tratamento inicial para o câncer de mama até o 

aparecimento do linfedema exerce uma influência ao observarmos a prevalência de 

linfedema, onde períodos maiores de acompanhamento tendem a apresentar uma 

freqüência maior de linfedema (NBCC, 1999).  
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Vários artigos foram publicados buscando verificar os fatores associados ao 

aparecimento do linfedema, entretanto seus resultados ainda são inconclusivos. 

Entre os fatores demográficos considerados de risco, a idade ao diagnóstico (> 60 

anos) foi associada de forma significativa (p = 0,02) ao linfedema em um estudo 

realizado por Pezner (1986). Warmuth (1998), relatou em seu estudo um risco maior em 

mulheres jovens (p = 0,004). A idade não foi associada ao linfedema nos estudos 

realizados por Kissin (1986), Segerstron (1992), McNair (1999) e Edwards (2000). A 

raça da paciente não demonstrou estar associada ao linfedema no estudo realizado por 

McNair (1999). O status da menopausa não demonstrou ser fator de risco em nenhum 

estudo por nós revisado (Kissin, 1986; McNair, 1999). O fato de a cirurgia ter sido 

realizada no lado dominante não se mostrou associada ao linfedema (Kissin, 1986; 

Segerstron, 1992; Warmuth, 1998; McNair, 1999; e Edwards, 2000).    

As variáveis relacionadas ao tratamento realizado para o câncer de mama 

desempenham um importante papel no desenvolvimento do linfedema. As cirurgias 

conservadoras de mama, no estudo realizado por McNair (1999) tiveram prevalência 

maior de linfedema (29%), quando comparadas com as cirurgias radicais (21%). A 

mastectomia com incisão horizontal foi fator de risco (p = 0,03) nos dados publicados 

por Segerstron (1992). As demais publicações não encontraram associação do linfedema 

com essa variável (Brismar, 1983; Kissin, 1986; Hoe, 1992; Paci, 1996).  

Hoe (1992), mostrou que a incidência de linfedema não foi afetada pela técnica 

cirúrgica na mama, pelo envolvimento ganglionar ou por complicações pós-operatórias, 

concluindo que a irradiação axilar após a linfadenectomia axilar total representa o maior 

risco de desenvolvimento do linfedema, estando de acordo com o que foi definido pela 

Sociedade Americana de Câncer no trabalho em grupo sobre Linfedema (American 

Cancer Society Lymphedema Workgroup, 1998).  

A cirurgia axilar foi o fator mais fortemente associado ao linfedema, segundo 

Kissin (1986), Pezner (1986) e Edwards (2000), sendo que este último não encontrou 

nenhum caso de linfedema entre as mulheres submetidas a tratamento sem 

esvaziamento axilar e 14% entre as linfadenectomizadas, entretanto não encontrou 

associação com a extensão da cirurgia axilar (parcial ou total), o mesmo ocorrendo com 

os dados publicados por Warmuth (1999) e McNair (1999). 

A radioterapia também desempenha uma variável bastante associada com o 

linfedema. Brismar (1983), considerando a radioterapia com dose máxima de 45 Gy, 

encontrou associação estatisticamente significativa (p = 0,005). Kissin (1986), relatou o 



 49

mesmo valor de p para radioterapia mamária ou axilar (p<0,001), entretanto a dose total 

e a duração da radioterapia não influenciaram o aparecimento do linfedema. Ryttov 

(1988), encontrou risco sete vezes maior nas pacientes submetidas à radioterapia e 

quimioterapia, quando comparadas com as mulheres submetidas apenas à cirurgia. No 

grupo estudado por Segerstron (1992), 43% das mulheres submetidas à radioterapia 

desenvolveram linfedema contra 21% daquelas que não foram tratadas com radioterapia 

(p=0,005). Em contra partida, a radioterapia não foi associada ao linfedema nos estudos 

realizados por Pezner (1986), Warmuth (1998), e Edwards (2000).  

A terapia sistêmica não foi fator de risco em nenhum estudo observado (Kissin, 

1986; Pezner, 1986; Ryttov, 1988; Warmuth, 1998; e Edwards, 2000). 

O estádio tumoral foi fator de risco (p=0,002 e p=0,03)  segundo Kissin (1986) e 

Edwards (2000), respectivamente. No estudo de Liljegren (1997) essa variável não 

apresentou associação com o linfedema. 

O comprometimento dos gânglios axilares não foi estatisticamente associado ao 

linfedema em três estudos (Hoe, 1992; Warmuth, 1998; e Edwards, 2000), entretanto 

Kissin (1986) achou associação significativa (p<0,001).  

As complicações cicatriciais como infecções, seroma, abcesso, ou celulites e o 

aumento do volume drenado parecem estar associados ao desenvolvimento do 

linfedema (Segerstron, 1992; Tadych, 1987). Porém, em outros estudos realizados, não 

foram fatores de risco (Kissin, 1986; Hoe, 1992; Liljegren, 1997; McNair, 1999; e 

Edwards, 2000).  O linfedema precoce, ocorrido até seis meses de cirurgia, também não 

apresentou associação (Kissin, 1986 e Paci, 1996). 

A obesidade ou sobrepeso foram correlacionadas ao linfedema , contudo os 

resultados foram inconclusivos, onde Pezner (1986) não encontrou associação e 

Segerstron (1992) encontrou risco aumentado em mulheres com sobrepeso.  

Os fatores precipitantes do linfedema são aqueles relacionados às atitudes diárias 

das mulheres. Estas atitudes englobam atividades profissionais, domésticas e hábitos 

como depilação, higiene, retirar cutículas, entre outros; que foram sugeridos como 

possíveis fatores associados ao desenvolvimento do linfedema. Algumas dessas atitudes 

apresentam plausibilidade biológica, uma vez que, devido à retirada dos linfonodos 

axilares, o membro afetado se torna mais susceptível a infecções e subsequente 

desenvolvimento de linfedema (NBCC, 1999). Várias orientações preventivas (quadro 

2) foram então geradas sendo largamente utilizadas (National Cancer Institute, 1999; 
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National Health and Medical Research Council, 1995). Entretanto, não existem 

evidências epidemiológicas adequadas correlacionando estas atitudes ao aumento do 

risco de desenvolver linfedema. Estas recomendações causam experiências 

desagradáveis, divulgando condutas adaptativas e limitantes, colaborando ainda mais 

para o desconforto e medo gerados após o tratamento para câncer de mama (Rockson, 

1998).  

Além da falta de evidências epidemiológicas, alguns estudos foram publicados 

mostrando a provável ausência ou baixa relação entre as atitudes diárias e o linfedema.  

Dawson (1995), observou que, em um grupo de 15 mulheres submetidas à cirurgia de 

mão no membro linfedematoso, não foi relatado nenhuma complicação pós-operatória 

ou piora do edema, enquanto que, no grupo controle, de mulheres que não haviam sido 

submetidas a tratamentos para câncer de mama, infecções foram observadas. Em um 

outro estudo realizado, visando identificar o fator precipitante do linfedema, 40% das 

mulheres não souberam identificar um fator gatilho responsável pelo aparecimento do 

mesmo (Casley-Smith,1996). 

No quadro 12, estão contidos os dados referentes às prevalências e fatores 

associados ao linfedema revisados na literatura. 
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  Quadro 12 -  Prevalência e fatores associados ao linfedema após tratamento para câncer de mama 

Autor 
País/Ano 

desenho Nt critério Ponto  
corte 

% 
linf. 

associação Sem associação 

Markowisk 
USA 1981 

coorte 58 Perimetria 
 

1,5 cm 22,4 __ 
     

__ 

Brismar 
Suecia 1983 

coorte 134 Perimetria 
 

2 cm 
 

30,9 Radioterapia 
Alta dose radioterapia 

Tipo de cirurgia 

Corneillie 
Bélgica 
1984 

descritivo 379 Perimetria 
 

2 cm 8,9 __ Linfedema precoce 

Kissin 
Inglaterra 
1986 

coorte 200 Subjetivo 
Perimetria 
Volume direto 

 
4,0 cm 
200 ml 

14 
15,5 
21 
 

Cirurgia axilar 
Radioterapia axilar 
Radioterapia na mama 
Estádio pN 
Estádio T 

Idade 
Status menopausa 
Dominância no braço 
Linfedema precoce 
Complicações cicatriciais 
Complicações radioterápicas 
Dose total irradiada 
Duração da radioterapia 
Tempo de intervalo de cirurgia 
Quimioterapia 
Cirurgia na mama 

Pezner 
USA 
1986 

Transversal 
 

74 Perimetria 
 

2,5 cm 14 Idade ao diagnóstico 
Dissecção axilar 

Radioterapia axilar 
Quimioterapia 
Peso 

Tadych 
USA 1987 

transversal 49 Perimetria 3 cm 10,2 Volume drenado __ 

Chiverton 
Inglaterra 
1987 

transversal 97 Subjetivo __ 25 __ __ 

Ryttov 
Dinamarca 
1988 

coorte 57 Perimetria 
 

2,5 cm 17,5 Radioterapia 
 

Terapia sistêmica 
 

Aitken 
Inglaterra 
1989 

transversal 94 Subjetivo __ 
 

25,9 __ __ 

Hoe 
Inglaterra 
1992 

transversal 118 Volume direto 200 ml 7,6  
 

__ Tipo de cirurgia mama 
Comprometimento axilar 
Complicações pós-operatórias 

Segerstron 
Suecia 
1992 

coorte 136 Volume direto 150 ml 53 IMC 
Incisão horizontal 
História de infecção 
Radioterapia 

Idade 
Lado dominante 
 

Paci Itália 
1996 

transversal 238 Perimetria 
 

4 cm 30,2 __ Tipo de cirurgia 
Linfedema precoce 

Liljegren 
Suécia 
1997 

coorte 381 Volume indireto 100 ml 10 __ Sintomas no braço 
Características do tratamento 
Características do tumor 
Complicações tratamento  

Warmuth 
USA 
1998 

transversal 330 Subjetivo __ 15 Idade menor 
IMC 

Tabagismo 
Tamoxifeno 
Radioterapia 
N. linfonodos retirados 
Comprometimento linfonodos 
Raça 
Diabetes Mellitus 
Quimioterapia 
Lado dominante 

McNair  
USA  
1999 

transversal 73 Volume direto 200 ml 26% Cirurgia conservadora 
 
 
 
 
 

Dominância do braço 
N. de linfonodos retirados 
Celulites no Braço 
Infecções cicatriciais 
Seroma 
Raça 
Idade na cirurgia 
Status menopausal 

Edwards 
Austrália 
2000 

transversal 201 Volume direto 
Subjetivo 

10% 11,0 
23,4 

Queixas subjetivas 
Tipo de cirurgia 
Cirurgia axilar 
Tamanho do tumor 
Grau tumoral 

Radioterapia axilar 
Comprometimento axilar 
N. linfonodos retirados 
Dominância do braço 
Quimioterapia 
Tamoxifeno 
Cirurgião 
Idade na cirurgia 
Idade de início do linfedema 
Celulites no braço 

Considerando p < 0,05                       
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5. JUSTIFICATIVA 

 

 

O câncer de mama é um importante problema de saúde pública no Brasil, sendo 

a neoplasia de maior incidência e mortalidade entre as mulheres (INCa/MS, 2000). 

Quanto mais precoce for o seu diagnóstico, maior a sobrevida das mulheres, e os 

tratamentos serão mais conservadores, resultando em uma menor morbidade e, 

conseqüentemente, em melhor qualidade de vida.  

No Brasil, o câncer de mama geralmente é diagnosticado em estádios tumorais 

mais avançados com maiores possibilidades de complicações. 

Entre as complicações decorrentes do tratamento para câncer de mama, o 

linfedema assume um papel de destaque, devido às alterações no âmbito psicológico, 

social e funcional relacionadas ao seu aparecimento. Entretanto, ele costuma ser  

considerado como uma complicação inerente ao tratamento e seus sinais clínicos 

iniciais, freqüentemente, são pouco valorizados. 

Até onde vai o nosso conhecimento, em nosso país, não foram publicados 

estudos em revistas indexadas, abordando a prevalência ou incidência de linfedema 

secundário a tratamentos oncológicos. Permanece, assim, uma lacuna na identificação 

real dessa questão, nas mulheres brasileiras tratadas para câncer de mama. 

 O conhecimento da magnitude do linfedema e dos fatores de risco que possam 

estar envolvidos na complexidade, tanto dos tratamentos realizados, como das atitudes 

diárias, é fundamental na determinação de processos preventivos eficazes e menos 

traumáticos.  
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6. OBJETIVOS 

 

Geral:  Estimar a magnitude do linfedema em mulheres submetidas a tratamento 

cirúrgico para câncer de mama. 

Específicos: Determinar a prevalência de linfedema em uma coorte de mulheres em 

acompanhamento médico no Hospital Luiza Gomes de Lemos / INCa / MS, 

no período de abril a agosto de 2000. 

Dimensionar os fatores de risco envolvidos no desenvolvimento de 

linfedema em mulheres submetidas ao tratamento cirúrgico para câncer de 

mama. 
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7. METODOLOGIA 

 

 

7.1.Desenho do estudo 

 

Foi realizado um estudo de prevalência de linfedema em mulheres submetidas a 

tratamento cirúrgico para câncer de mama, em acompanhamento médico no Hospital 

Luiza Gomes de Lemos / Instituto Nacional do Câncer / MS, entre os dias 10 de abril e 

03 de agosto de 2000. 

 

7.2.Critérios de elegibilidade para o estudo 

 

Foram selecionadas as mulheres que compareceram ao ambulatório de mastologia 

para consulta de seguimento médico no período referido. No momento da distribuição 

de senha para atendimento médico, as 20 primeiras mulheres nos foram encaminhadas. 

Foram excluídas do estudo: mulheres com câncer de mama bilateral; ausência de 

linfadenectomia axilar; doença ativa locorregional ou à distância; relato de alteração 

funcional em membros superiores anterior ao tratamento para câncer de mama; 

tratamento cirúrgico realizado há menos de 6 meses da data da entrevista; pacientes 

tratadas em outros hospitais; e mulheres que não apresentaram condições de responder 

às perguntas (anexo 1).   

As mulheres que preencheram os critérios de inclusão foram informadas sobre os 

objetivos da pesquisa, e na aceitação em participar, assinaram o consentimento 

informado (anexo 2). Para todas aquelas que se recusaram a participar do estudo, foram 

coletados dados nos respectivos prontuários, referentes à idade, tipo e data de cirurgia, 

escolaridade, estadiamento tumoral, número do linfonodos retirados e comprometidos 

(anexo 3). Desta maneira, procurou-se determinar o padrão de características clínicas e 

demográficas de participantes e não participantes da investigação visando comparações 

futuras entre ambos.  
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7.3. Considerações éticas 

  O presente estudo não acarretou riscos físicos às mulheres selecionadas, uma vez 

que não foram utilizados métodos invasivos para diagnóstico do linfedema e 

mensuração das complicações pós-operatórias.  

O projeto deste trabalho foi avaliado pelo Comitê de Ética em pesquisa do Instituto 

Nacional do Câncer, em 28 de março de 2000, sendo aprovado e encaminhado ao 

CONEP com vistas a registro e arquivamento (anexo 4).  

Posteriormente, foi também aprovado pelo Comitê de Ética da Escola Nacional de 

Saúde Pública / FIOCRUZ (anexo 5), sob o parecer n.°54/00. 

 

7.4. Coleta de dados 

Os dados foram obtidos através de uma entrevista semi-estruturada (anexo 6), 

exame físico (anexo 7) e complementada pela análise de prontuários (anexo 8). Todas as 

medições foram realizadas por uma única profissional (A.B.) após padronização intra-

observador de procedimentos. 

Foi elaborada uma ficha própria para cada instrumento realizado, sendo validado e 

padronizado através da aplicação de um pré-teste em 20 mulheres na Santa Casa de 

Misericórdia do Rio de Janeiro, enfermaria 28, no mês de março de 2000, realizada 

também pela mesma pesquisadora (A.B.). 

 

7.5. Definição de caso  

A definição de caso de linfedema foi realizada em base a diferentes critérios 

objetivos e subjetivos referentes às pacientes. 

 

1. Critérios objetivos 

O critério objetivo foi definido de acordo com dois métodos. Segundo preconizado 

por Markowski (1981), a circunferência foi obtida, estando a paciente sentada, com o 
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braço em abdução, antebraço fletido e a mão apoiada no tórax. A circunferência foi 

realizada em cinco pontos: a 21 cm e 11,5 cm acima do olecrano; e a 7,5 cm, 14 cm e 24 

cm abaixo do olecrano. 

a) Medição da circunferência do membro superior (perimetria): a primeira definição 

foi através da diferença das medidas realizadas nos cinco pontos, entre o membro 

superior ipsilateral e contralateral ao tratamento para câncer de mama. Foi considerado 

caso de linfedema quando a circunferência de uma ou mais medidas no lado afetado foi 

2,0 cm maior que a circunferência do mesmo ponto no membro contralateral.  

b) Volume: a segunda definição teve como base o volume do membro, estimado a 

partir das cinco medidas de circunferência, tratando cada segmento do membro como 

um par de circunferências (cone truncado). O volume do segmento foi dado por: V = h * 

(C² + Cc + c² ) / (π * 12), onde V é o volume do segmento do membro, C e c são as 

circunferências entre os pontos, e h a distância entre as circunferências (C,c). O 

somatório da diferença entre cada ponto correspondeu ao volume final estimado 

(Casley-Smith, 1994). O membro contralateral foi usado como controle, sendo 

considerados linfedema os volumes acima de 200 ml (Kissin, 1986). 

 

2. Critérios subjetivos:  

a) Sintomatologias sugestivas: a ocorrência de linfedema foi considerada positiva na 

presença de dois ou mais relatos da paciente de sintomas sugestivos de linfedema 

(sensação de peso no braço, sensação de pele esticada, diminuição da flexibilidade na 

mão, cotovelo ou ombro, ou  sensação de aperto no anel, relógio e pulseira) seis meses 

após o tratamento cirúrgico (National Lymphedema Network, 1998). 

b) Relato da paciente: foi considerado indicativo de linfedema o relato quanto à 

presença de edema no membro superior após seis meses do tratamento cirúrgico.  

 

3. Diagnóstico em prontuário: foi considerado linfedema a existência seis meses 

após o tratamento cirúrgico, de uma ou mais anotações no prontuário de edema ou 

linfedema no membro superior ipsilateral,  
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7.6. Variáveis estudadas 

 

1. Variáveis relacionadas a paciente 

- Idade: foi observada a idade na data da cirurgia para tratamento para câncer de 

mama, e a idade no dia da entrevista para o estudo. Posteriormente a idade foi 

estratificada em grupos etários com intervalos de 5 e 10 anos.  

- Estado civil: foi considerado o estado civil na data da entrevista. Para fins de 

análise bivariada, estratificamos essa variável dois grupos:  em mulheres que tinham 

um companheiro sob o mesmo teto (casadas, uniões não formais); e aquelas que não 

o tinham (solteiras, viúvas, separadas e desquitadas). 

- Nível educacional: foi estratificado em: analfabetas, 1° grau incompleto, 1° grau 

completo, 2° grau incompleto, 2° grau completo, superior completo, superior 

incompleto, e pós-graduação. Na análise bivariada foi estratificada em dois níveis: 

até 1° grau incompleto, e 1° grau completo e mais.  

- Ocupação: foi indagada a profissão na data da entrevista e na data do diagnóstico 

de câncer de mama, sendo estratificada em: do lar, comércio, limpeza, escritório, 

cozinheira, costureira e outros. Na análise bivariada, foi estratificada como: do lar  e 

outros. 

- Menopausa: foi considerado menopausa, o final da menstruação, confirmados após 

12 meses consecutivos sem sangramentos (The North American Menopause 

Society, 1999). O fato de a menopausa ter ocorrido antes ou após o tratamento para 

câncer de mama também foi assinalado.  

- Lado dominante: foi considerado dominância o lado do corpo utilizado 

preferencialmente na realização de atividades finas, tais como escrever, costurar, 

entre outras. 

- IMC: foi determinado o índice de massa corporal (IMC), através da razão entre o 

peso (em quilos) e o quadrado da altura (em metros), sendo definido sobrepeso 

como IMC com valores compreendidos entre 25 – 29 e obesidade IMC > 29 (OMS, 

1990) (anexo 9). O peso foi medido através de uma balança Filizola ®, colocada em 

uma superfície plana com boa iluminação. As mulheres foram posicionadas de 
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forma ereta e calcanhares unidos, sendo a medida registrada em quilos.  Para 

determinação da altura, foi utilizado um antropômetro Filizola ®  (Klein, 1992). 

- Hipertensão arterial: foi definido através da observação de níveis sistólicos iguais 

ou superiores a 140 mmHg e/ou níveis diastólicos iguais ou superiores a 90 mmHg 

(Duncan, 1996). As mulheres que estavam em uso regular de medicação anti-

hipertensiva foram consideradas hipertensas, independente dos níveis tencionais 

encontrados. A medida da pressão arterial foi realizada três vezes em cada mulher 

do estudo, sendo considerada a média das aferições. A primeira medida efetuada foi 

obtida após o preenchimento da entrevista, sendo as demais obtidas subseqüentes ao 

exame físico e anteriores aos testes ativos de mobilidade articular. Durante este 

intervalo, de aproximadamente 15 minutos, as mulheres permaneceram em repouso, 

sem uso de estimulantes, tais como cigarro, café ou outras bebidas. Foi utilizado um 

único esfigmomanômetro com manguito padrão para adulto, e um estetoscópio 

Littman, para todos os indivíduos do estudo. O posicionamento foi uniforme para 

todas as aferições, estando a paciente sentada, em posição de repouso e antebraço 

fletido e apoiado totalmente em uma superfície plana. As medidas foram realizadas 

no membro superior contra-lateral ao tratamento para câncer de mama, sendo o 

manguito posicionado no braço totalmente despido, com sua margem inferior a três 

centímetros acima da prega do cotovelo. O examinador (A.B.) palpou a artéria 

umeral, medialmente ao tendão do bíceps, posicionando neste local, o cabeçote do 

estetoscópio. O manguito foi insuflado rapidamente até 200 mmHg ou, caso os sons 

de Korothow ainda estiverem audíveis, o manguito foi insuflado até atingir o valor 

máximo admitido pelo aparelho. A seguir a válvula foi aberta, iniciando a 

desinflação do manguito. A pressão sistólica aferida foi àquela  correspondente ao 

momento em que os ruídos de Korotkoff começarem a ser ouvidos. A pressão 

diastólica correspondente ao desaparecimento dos mesmos (Klein, 1992). Na 

primeira medição, o manguito foi insuflado e desinsuflado, sem a mensuração das 

pressões arteriais, objetivando excluir valores elevados potencialmente decorrente 

da tensão acarretada pela medição em questão. 

- Hábitos de tabagismo: foram realizadas perguntas, buscando identificar ex-

tabagistas, tabagistas atuais e mulheres que fumavam nas duas semanas anteriores 

ao tratamento cirúrgico para câncer de mama. 
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2. Variáveis relacionadas aos tratamentos realizados para o câncer de mama 

 

- Tratamento cirúrgico: o dado referente ao tipo de cirurgia foi obtido através da 

descrição cirúrgica obtida no prontuário médico. Na entrevista, esta variável foi 

questionada, entretanto, a fim de análise, utilizamos os dados coletados no 

prontuário. 

 

a) Conservador: foi definido como tratamento conservador à realização de cirurgias 

que removeram o tumor primário com margens de tecido normal histologicamente 

negativas. Foram enquadradas neste grupo as tumorectomias (remoção do tumor 

com margens de tecido normal circunjacente de 1 cm), e as quadrantectomias ou 

segmentectomias (remoção de um quadrante ou segmento da glândula mamária 

onde se localiza o tumor maligno, com margens cirúrgicas de tecido normal 

circunjacente de 2 a 2,5 cm) (Franco, 1997). 

b) Radical: as cirurgias radicais foram subdivididas de acordo com a preservação ou 

não dos músculos peitorais, sendo considerada mastectomia radical Halsted 

(extirpação da mama, músculo grande peitoral e músculo pequeno peitoral), 

mastectomia radical modificada tipo Patey (remoção da glândula mamária e 

músculo pequeno peitoral), e a mastectomia radical modificada tipo Madden 

(remoção da glândula mamária com preservação dos músculos peitorais) (Franco, 

1997). 

c) Linfadenectomia: foi definida como amostragem axilar à realização de  

esvaziamentos com remoção de uma porção do conteúdo axilar baixo, sem limites 

formais, variando de uma simples biópsia de nódulos à excisão de pacote gorduroso 

axilar (Faria, 1987), ou o relato médico de biópsia axilar por amostragem 

(Moffat,1992). A dissecção axilar baixa foi definida como a remoção do conteúdo 

axilar baixo com limites formais tais como grande dorsal, cauda da mama, veia 

axilar e músculo peitoral maior axilar (Faria, 1987), ou o relato médico de 

esvaziamento do nível axilar I e/ou II (Moffat, 1992). A dissecção radical da axila 

foi definida pela remoção de todo o conteúdo axilar com desnudamento da veia 

axilar (Faria, 1987), ou o relato médico de esvaziamento dos três níveis axilares com 

ou sem retirada dos nódulos interpeitorais (Moffat, 1992). O número de linfonodos 

retirados foi documentado de acordo com o resultado anatomopatológico.  
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- Reconstrução mamária: as reconstruções mamárias foram consideradas a partir do 

relato da paciente de cirurgia reconstrutora mamária após o tratamento para câncer 

de mama.  

- Tratamento radioterápico: foi definido através do relato em prontuário médico e 

também na descrição da paciente. Na análise dos dados, foram consideradas apenas 

os dados referentes ao prontuário. O local irradiado (parede torácica, cadeia 

mamária interna, axila, fossa supra e infraclavicular, e mama) bem como a dose 

total realizada foi obtida. 

- Tratamento sistêmico: foi definido como o relato pela paciente de administração de 

quimioterápicos antineoplásicos neo-adjuvante (anterior ao tratamento cirúrgico) 

e/ou adjuvante (posterior ao tratamento cirúrgico). O uso de Tamoxifeno também foi 

documentado. 

- Tratamento fisioterápico: foi verificado o relato da realização de ao menos uma 

consulta fisioterápica para tratamento, avaliação ou orientação após a cirurgia para 

câncer de mama. 

- Tratamento psicológico: foi verificado o relato da realização de ao menos uma 

consulta psicológica após o diagnóstico de câncer de mama. 

- Tempo de seguimento: foi verificado o tempo (em meses) transcorrido entre a 

cirurgia e a data da entrevista de forma contínua, e com intervalos de 6 meses. 

- Pontos cirúrgicos: foi verificado o relato do número total de dias até a retirada de 

todos os pontos cirúrgicos. 

- Drenos: foi verificado o intervalo de tempo (dias) até a retirada do dreno de sucção 

mamário. 
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3. Variáveis relacionadas às características tumorais 

 

 - Localização do tumor: a localização do tumor foi obtida pelo relato em prontuário, 

sendo estratificada em: quadrante súpero interno (QSI), quadrante súpero externo 

(QSE), quadrante ínfero interno (QII), quadrante ínfero externo (QIE), 

multicêntrico, central, junção dos quadrantes superiores, junção dos quadrantes 

inferiores, junção dos quadrantes internos e junção dos quadrantes externos. Na 

análise bivariada, foi agrupado em QSE e demais. 

- Tipo histológico: foi utilizado o critério preconizado pela UICC para classificação 

histológica. Posteriormente foi estratificada em dois grupos: carcinoma ductal 

infiltrante (CDI) e demais. 

- Número de linfonodos comprometidos (classificação N): foi obtido através do 

exame histopatológico, sendo dicotomizado na análise bivariada em positivo e 

negativo. 

- Tamanho do tumor (classificação T): foi classificado segundo preconizado pela 

UICC, estratificado como: TX, T0, T1, T2, T3 e T4. Foi subdivido em: tumor maior 

que 2,0 cm e menor ou igual a 2,0 cm. 

- Estadiamento tumoral: foi utilizada a classificação clínica TNM preconizada pela 

União Internacional contra o câncer (UICC) em 1989.   

- Lateralidade cirúrgica: foi observado o lado acometido pelo câncer (direito e 

esquerdo).  
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4. Variáveis relacionadas às complicações decorrentes do tratamento para 

câncer de mama.  

 

- Edema precoce de membro superior: foi considerado como edema precoce à 

existência de edema; e/ou o relato de dois ou mais sinais e sintomas sugestivos de 

linfedema (sensação de peso no braço,  sensação de pele esticada, diminuição da 

flexibilidade na mão e/ou cotovelo ou  sensação de aperto no anel, relógio e/ou 

pulseira) (National Lymphedema Network, 1998), e/ou o relato médico de edema no 

membro superior ipsilateral, todos até 6 meses após a cirurgia (Corneillie, 1984; 

Ridings, 1998). 

- Infecção no membro superior homolateral ao câncer de mama: foi considerado 

infecção, o relato das pacientes de alterações flogísticas no membro superior 

ipsilateral à cirurgia como rubor, calor, hipertermia e dor associadas à ao uso de 

antibioticoterapia (National Lymphedema Network, 1998). 

- Infecções cicatriciais: identificadas através dos relatos de alterações flogísticas na 

ferida operatória como rubor, calor, hipertermia e dor associadas ao uso de 

antibióticoterapia (National Lymphedema Network, 1998); 

- Necrose de retalho de pele: foi definido através do relato de necrose de pele 

resultante da desvascularização da margem cicatricial, levando a perda de pele com 

magnitude suficiente para requerer debridamento com ou sem enxerto cutâneo 

(Jolly, 1981). 

- Seroma: definido pelo relato de uma coleção de líquidos formados após a retirada 

do dreno de sucção, com necessidade de aspiração (Chiverton, 1987).  

- Hematoma: definido através do relato da paciente de uma mancha roxa na área 

operada com necessidade de aspiração ou evacuação do hematoma. 

- Lesão do nervo intercostobraquial: relato da paciente de parestesia (sensação 

desagradável espontânea), anestesia (ausência de sensibilidade), hiperestesia 

(sensibilidade aumentada) e hipoestesia (diminuição da sensibilidade) na região 

interna do braço ipisilateral ao tratamento para câncer de mama, ao estímulo local 

(Hopenfeld, 1993). 
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- Cicatrização tardia: definida como o relato de cicatrização que necessitou de 

cuidados locais por mais de duas semanas (Sauter, 1993). 

- Grau de mobilidade do ombro: foram realizados testes de mobilidade ativa da 

cintura escapular, compreendendo movimentos de abdução e rotação externa, 

rotação interna e adução, extensão e abdução (Hopenfeld, 1993). Todos os 

movimentos foram realizados com ambos os membros superiores, em posição 

ortostática. A mobilidade articular do ombro para cada movimento realizado, foi 

definida como: amplitude total, amplitude satisfatória, amplitude limitada, amplitude 

muito limitada, ausência de amplitude. Foi verificado o grau de mobilidade do 

ombro a partir dos seguintes movimentos: 

a) abdução e rotação externa: solicitou-se ao paciente para alcançar, por trás 

da cabeça, o ângulo médio superior da escápula contralateral . 

b) rotação interna e adução anterior: o paciente foi orientado a tocar o 

acrômio contralateral passando o braço pela face anterior do tórax.  

c) rotação interna e adução posterior:  o paciente foi solicitado a colocar o 

braço no dorso do tórax, e tocar o ângulo inferior da escápula contralateral . 

d) extensão e abdução:  solicitou-se ao paciente para abduzir os braços a 90° 

mantendo os cotovelos em linha reta. A seguir voltar as palmas da mão para 

cima em supinação , e continuar o movimento de abdução até que as mãos 

se encontrarem por trás da cabeça. 

- Escápula alada: foi definida como a presença de hipotonia do músculo serrátil 

anterior (Hopenfeld, 1993). Para se verificar a hipotonia do músculo serrátil 

anterior, o paciente foi colocado em posição ortostática, empurrando a parede com 

os braços abduzidos a 90°, cotovelos fletidos e mãos apoiadas na parede na altura do 

esterno. Foi considerada a presença de hipotonia do músculo serrátil anterior 

(escápula alada), caso o ângulo inferior da escápula ipsilateral ao tratamento para 

câncer de mama tenha se tornado proeminente. Esta variável foi estratificado em: 

proeminência nos limites da normalidade, reduzida, moderada e elevada.  
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7.7. Análise dos dados 

 

Foi realizado um estudo descritivo da população elegível para o estudo, a 

fim de verificar possíveis diferenças significativas entre as mulheres que aceitaram 

e aquelas que se recusaram a participar. Para análise estatística foi utilizado o teste 

de χ², considerando significativo o p valor < 0,05. 

Posteriormente, os dados da população de estudo foram analisados 

buscando-se comparar a prevalência de linfedema, segundo diferentes mensurações. 

Foi realizada também uma descrição estatística das áreas mensuradas, através de 

análises univariadas. 

A confiabilidade dos diferentes métodos empregados no diagnóstico de 

linfedema foi avaliada através da estatística Kappa e da concordância simples. Para 

verificar a validade, utilizamos os testes de sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo e valor preditivo negativo, considerando como padrão ouro o 

volume do membro  estimado a partir da perimetria.   

A análise univariada foi empregada a fim de descrever o perfil de morbidade 

do grupo, assim como para obter  a freqüência das demais variáveis. 

A seguir, foi realizada uma análise bivariada, para explorar a magnitude de 

associações (razões de prevalência) entre as variáveis independentes e o linfedema. 

Nas associações estatisticamente significativas, realizamos análises estratificadas, 

buscando controlar possíveis fatores de confundimento e interação. 

Para análise dos dados foram utilizados os programas Epi-Info 6.0 e SPSS 

8.0. 
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8. RESULTADOS 
 
 
 
 
 

8.1. População do estudo 

 

A população objeto do estudo foi composta por 651 mulheres que compareceram ao 

ambulatório de mastologia do Hospital Luiza Gomes de Lemos / INCa III, para 

acompanhamento de pós-operatório de câncer de mama, no período de 10 de abril a 03 

de agosto de 2000. Deste total 189 mulheres foram excluídas pois não preenchiam os 

critérios de inclusão. Das 462 mulheres elegíveis para o estudo  68 (14,72%) recusaram-

se a participar (tabela 1). 

 
                Tabela 1 – População total do estudo 

População N 
População encaminhada 651 
Excluídas 189 
Elegíveis para o estudo 462 
Recusas em participar 68 
População estudada 394 

 
 
 

As principais causas de exclusão foram o relato de ausência de cirurgia axilar , 

tratamento cirúrgico realizado em outro hospital e alteração funcional de membros 

superiores (MsSs) prévio ao diagnóstico de câncer de mama (tabela 2). 

 
 
 
 
         Tabela 2 – Freqüência das exclusões do estudo 

Critérios de exclusão n % 
Sem linfadenectomia axilar 65 34,4 
Provenientes de outros hospitais 38 20,1 
Alteração funcional de MsSs prévia 35 18,5 
Câncer de mama bilateral 27 14,3 
Sem condições de responder 10 5,3 
Doença ativa 8 4,2 
Menos de 6 meses de cirurgia 6 3,2 
Total 189 100 
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Os dados referentes a algumas variáveis consideradas relevantes entre as que 

aceitaram e as recusaram a participar no estudo estão resumidos na tabela 3. Os dois 

grupos de mulheres não diferiram significativamente quanto à idade, escolaridade, 

estadiamento e número de gânglios retirados. O tipo de cirurgia realizada apresentou 

uma significância estatística limítrofe entre os dois grupos, havendo uma discreta 

predominância de cirurgia radical entre as que aceitaram participar. O status axilar foi 

estatisticamente diferente entre os grupos, ou seja, as mulheres que participaram do 

estudo apresentaram um maior número de comprometimento ganglionar, quando 

comparadas com as que se recusaram.  

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3 – Características das mulheres que preencheram os critérios de inclusão  
Variável recusaram participaram χ² P valor 

Idade na cirurgia 
Até 50 anos 
51 e mais 

 
33,2% 
66,8% 

 
39,3% 
60,6% 

 
0,90 

 
0,34 

Escolaridade 
Analfabeta e 1° incompleto 
1° completo e + 

 
68,0% 
32,0% 

 
63,8% 
36,2% 

 
0,60 

 
0,44 

Tipo de cirurgia realizada 
Radical 
Conservadora 

 
62,3% 
37,7% 

 
74,2% 
25,8% 

 
3,74 

 
0,05 

Estadiamento 
Até II A 
II B e + 

 
56,1% 
43,9% 

 
52,5% 
47,5% 

 
0,28 

 
0,59 

Gânglios retirados 
Até 10 
11 e + 

 
13,4% 
86,5% 

 
21,3% 
78,7% 

 
2,63 

 
0,10 

Status  ganglionar 
Negativos 
positivos 

 
71,0% 
29,0% 

 
56,6% 
43,4% 

 
5,28 

 

 
0,02 

• Graus de liberdade = 1 
• Os valores missing foram excluídos 
• Significância do p valor < 0,05 
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8.2. Características gerais do linfedema 

 

No conjunto de mulheres do estudo, a média da diferença de volume entre os 

membros afetados e o contralateral, estimado pela perimetria, foi 112,7 ml.  (tabela 4). 

Os resultados da perimetria realizada nos 5 pontos distintos do membro superior 

mostrou, no primeiro ponto, a diferença média entre o membro afetado e o contralateral  

de 0,50 cm. No segundo ponto examinado, a diferença média obtida foi de 0,82 cm. A 

medida referente ao terceiro ponto, encontrou diferença média de 0,49 cm. O quarto 

ponto obtido, apresentou diferença média de 0,56 cm. O último ponto teve uma 

diferença média de 0,33 cm. 

 A prevalência de linfedema, considerando apenas uma diferença maior ou igual a 2 

cm nos pontos específicos de 1 ao 5 foram, respectivamente, 12,4%, 19,0%, 13,7%, 

14% e 5,8%.  

 

 Tabela 4 – Estatística do volume total e da perimetria nos diferentes pontos 

Estatística Volume 

(ml) 

Perimetria (cm) 
Ponto 1           Ponto 2          Ponto 3         Ponto 4          Ponto 5 

Média 112,68 0,50 0,82 0,50 0,56 0,33 

Mediana 68,28 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 

Percentil 25 20,52 - 0,50 0,00 - 0,50 - 0,50 0,00 

Percentil 75 172,46 1,00 1,50 1,00 1,00 0,50 

 

O tempo de seguimento pós-cirúrgico pelo serviço, ou seja, o tempo transcorrido da 

cirurgia até a data da entrevista foi avaliado a partir de diferentes pontos de coorte (2, 3, 

4, e 5 anos). 

Ao verificarmos a prevalência de linfedema entre as mulheres segundo o 

estadiamento e o tempo de seguimento, observamos que nos estádios mais avançados da 

doença a prevalência se mantém nos pontos de corte efetuados. Entretanto, o mesmo 

não ocorre nos estádios iniciais, onde a prevalência aumenta de forma bastante 
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considerável até o quarto ano de seguimento, se mantendo relativamente estável após 

este período (tabela 5).  

 

 
Tabela 5 -  Prevalência de linfedema segundo o estadiamento 
                    e o tempo de seguimento. 

Tempo de 
seguimento 

(N) 

Estadiamento 
Tumoral  
(UICC) 

Prevalência de 
linfedema  

N (%) 
≤ 2 anos 
( 96) 
 

II B e + 
Até II A 

Total 
 

17 (32,7) 
2 (4,5) 

19 (19,8) 

≤ 3 anos 
(166) 
 

II B e + 
Até II A 

Total 
 

29 (33,0) 
8 (10,3) 

37 (22,3) 

≤ 4 anos 
(206) 
 

II B e + 
Até II A 

Total 
 

33 (31,1) 
12 (12,0) 
45 (21,8) 

 ≤ 5 anos 
(246) 

II B e + 
Até II A 

Total 

36 (29,5) 
15 (12,1) 
51 (20,7) 

  

 

8.3. Prevalência do linfedema segundo diferentes critérios de diagnóstico.  
 
 

 A prevalência de linfedema na população em estudo oscilou entre 16,2% e 30,7%. 

Considerando os critérios subjetivos, a maior prevalência observada foi através do relato 

de “inchaço” no membro superior homolateral ao tratamento para câncer de mama. 

Entre os critérios objetivos, a perimetria foi mais prevalente (tabela 6).  

 

Tabela 6 – Prevalência de linfedema segundo diferentes critérios diagnósticos 

Critério N % 
Subjetivos  
Sintomas sugestivos de linfedema 
Relato de “inchaço” no braço 
 
Prontuário médico 

 

 
91 
120 

 
64 

 

 
23,1 
30,5 

 
16,2 

 

Objetivos 
Perimetria ( ≥ 2,0 cm) 
Volume ( ≥ 200 ml) 

 
121 
82 

 
30,7 
20,8 
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8.4. Avaliação da confiabilidade dos métodos utilizados para diagnóstico de 

linfedema 

 

 A análise da concordância entre os métodos de diagnóstico de linfedema mostrou 

uma concordância simples variando de 0,65 a 0,88 entre todos os analisados, sendo que 

os métodos objetivos apresentaram o valor mais elevado. Quando analisamos a 

confiabilidade inter métodos, utilizando a estatística Kappa, encontramos boa 

concordância apenas entre os critérios objetivos (tabela 7).  

 

 

 Tabela 7 – Avaliação da confiabilidade dos critérios utilizados 

Concordância Critérios de 
diagnóstico Kappa 

Valor      *Classificação
simples 

Perimetria 
Volume 
 

0,71 Boa 0,88 

Prontuário 
Volume 
 

0,32 Pobre 0,79 

Relato  
Volume 
 

0,37 Pobre 0,76 

Sintomas  
Volume 
 

0,15 Pobre 0,71 

Prontuário 
Perimetria 
 

0,25 Pobre 0,72 

Relato  
Perimetria 
 

0,35 Pobre 0,72 

Sintomas  
Perimetria 
 

0,13 Pobre 0,65 

Relato   
Prontuário 
 

0,31 Pobre 0,75 

Sintomas  
Prontuário 
 

0,05 Pobre 0,70 

Relato   
Sintomas 

0,27 Pobre 0,71 

* Classificação proposta por Morgenstern (1989) 
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8.5. Análise da validade dos critérios utilizados no diagnóstico do linfedema. 

 

  

Consideramos como padrão ouro para o diagnóstico do linfedema o método do 

volume estimado do membro, segundo proposto por Casley-Smith (1994). 

A perimetria mostrou ser o método com maior sensibilidade e a melhor relação 

sensibilidade / especificidade. O critério com menor capacidade de detectar todas as 

pacientes afetadas foi o relato subjetivo de sintomas sugestivos de linfedema.  

A probabilidade de a mulher classificada como tendo linfedema pela perimetria, ser 

realmente portadora foi de 65%. Os outros critérios apresentaram VPP ainda menores.  

 O valor preditivo negativo da perimetria foi de 0,99 (tabela 8). 

  

 
      Tabela 8 – Validade dos critérios empregados no diagnóstico de linfedema  

*Validade Critério de 
diagnóstico 

Sensibilidade Especificidade VPP VPN 

Perimetria  
 

0,88 0,86 0,65 0,99 

Prontuário 
 

0,39 0,90 0,50 0,85 

Relato  
 

0,65 0,78 0,44 0,90 

Sintomas  0,35 0,80 0,32 0,83 

         * Padrão ouro: volume estimado do membro  
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8.6. Análise univariada  
 
 
 

As 394 mulheres que compõem a amostra estudada apresentavam na data da 

cirurgia idade média de 55,2 anos (28 – 88), sendo o grupo etário de 50 a 59 anos o de 

maior freqüência.  As mulheres eram em sua maioria brancas e com primeiro grau 

incompleto. Em relação ao estado civil, 43,4% relataram viver com um companheiro 

sob o mesmo teto, sendo sua ocupação principal, na data da entrevista, atividades 

domésticas. Cabe ressaltar que, na data do diagnóstico de câncer de mama, cerca de 

metade das mulheres desempenhava alguma outra atividade remunerada (tabela 9). 
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                       Tabela 9 – Características demográficas da população em estudo 

Variável N % 
Idade atual (anos) 
≤ 39  
40-49 
50-59 
60-69 
≥ 70  
 

 
5 

77 
123 
96 
91 

 
1,3 

19,5 
31,4 
24,5 
23,2 

Etnia 

Negro 
Branco 
Pardo 
Asiático 
 

 
68 
237 
85 
2 

 
17,3 
60,2 
21,6 
0,6 

Estado civil atual 

Solteira 
Casada 
Vivendo como casada 
Separada / divorciada 
Viúva 
 

 
71 
165 
6 

45 
107 

 
18,0 
41,9 
1,5 

11,4 
27,2 

Escolaridade 

Analfabeto 
1° incompleto 
1° completo 
2° incompleto 
2° completo 
3° incompleto 
3° completo 
pós graduação 
 

 
 

20 
230 
66 
17 
44 
2 

13 
2 

 
 

5,1 
58,4 
16,8 
4,3 

11,2 
0,5 
3,3 
0,5 

Ocupação atual 

Do lar 
Comércio 
Limpeza 
Escritório 
Cozinheira 
Costureira 
Outros 
 

 
 

318 
11 
17 
5 
1 

13 
29 

 
 

80,7 
2,8 
4,3 
1,3 
0,3 
3,3 
7,4 

Ocupação ao diagnóstico 

Do lar 
Comércio 
Limpeza 
Escritório 
Cozinheira 
Costureira 
Outros 

 
 

192 
30 
52 
13 
10 
32 
65 

 
 

48,7 
7,6 

13,2 
3,3 
2,5 
8,1 

16,5 
        * As diferenças nas percentagens representam os valores missing. 

 

 

 



 73

 

A menopausa já estava presente no momento do diagnóstico de câncer de mama em 

cerca da metade das mulheres, sendo que na data da entrevista do estudo, houve um 

acréscimo de aproximadamente 25% resultante do tratamento para câncer de mama 

(gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1 – Condição da menopausa das mulheres estudadas (n = 383) 
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Com relação ao consumo de tabaco, 14% relatou uso regular até duas semanas 

antes do procedimento cirúrgico, tendo o consumo diminuído até a data da entrevista 

(10,4%). 

O peso médio das mulheres em estudo foi 65,7 kg. sendo a mediana de 64,6 (36,6 – 

107,1), e a altura media de 1,54 m. e mediana de 1,55 m. (1,40 – 1,72). Foram 

consideradas acima do peso adequado quase 70% das mulheres examinadas. 

Ao exame físico, a média da pressão arterial sistólica foi de 147,1 mm Hg (99 – 

233), e da diastólica 92,1 mm Hg (66 – 170), sendo classificadas como hipertensas 245 

mulheres. Relataram estar sob uso de medicamentos anti-hipertensivos 39,8% das 

mulheres entrevistadas (tabela 10). 
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Foi observada micose interdigital na mão do membro superior afetado pelo 

tratamento para câncer de mama em 5,3% das mulheres examinadas. A onicomicose 

esteve presente em 12,9%.  

 
 

                     Tabela 10 – Características físicas das mulheres em estudo 
Variável n % 

IMC 
Magreza 
Adequado 
Sobrepeso 

 
5 

114 
274 

 
1,3 

28,9 
69,5 

HAS (exame  físico) 
Sim 
Não 

 
245 
146 

 
62,2 
37,1 

HAS (uso de medicamentos) 
Sim 
Não 

 
157 
232 

 
39,8 
58,9 

                                                          * As diferenças nas percentagens representam os valores missing 
 

 

 

O período médio de acompanhamento entre a cirurgia e a data da entrevista foi de 

59,5 meses (7 – 287).  

A cirurgia realizada foi em sua maioria radical, sendo a mastectomia radical 

modificada Patey a mais freqüente.  O relato no prontuário de linfadenectomia axilar 

completa (os três níveis axilares) foi o mais observado. Considerando o número de 

linfonodos retirados, segundo o laudo histopatológico, a média foi de 17 linfonodos (2 – 

48).  

Os pontos cirúrgicos, segundo os relatos obtidos, foram retirados em média com 12 

dias (2 – 60), e o dreno de sucção com 9 dias (0 – 30 ). 

Um número reduzido de mulheres na população em estudo foi submetido à 

reconstrução mamária. 

Quanto ao tratamento radioterápico pós-cirúrgico, observamos que foi realizado em 

pouco mais da metade das mulheres, sendo que destas, 19,7% também tiveram suas 

cadeias de drenagem linfática irradiadas. A quimioterapia foi realizada em 61,2% e a 

hormônioterapia com Tamoxifen em 44% das mulheres. 
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Com relação ao acompanhamento fisioterápico, foi pouco freqüente o relato de pelo 

menos uma consulta fisioterápica, o mesmo ocorrendo com o acompanhamento 

psicológico (tabela 11). 

 

 

Tabela 11 –  Freqüência das variáveis relacionadas ao tratamento 

 

 

 

 

     

Variável N % 
Cirurgia 
Conservadora 
Radical 

 
101 
290 

 
25,6 
73,6 

Cirurgia radical 
Halsted 
Patey 
Madden 

 
18 
203 
69 

 
6,2 
70 

23,8 
Linfadenectomia 
Total 
Parcial 

 
237 
81 

 
60,2 
20,6 

Reconstrução mamária 
Sim 
Não 

 
28 
366 

 
7,1 

92,9 
Radioterapia 
Sim 
Não 

 
221 
171 

 
56,1 
43,4 

Local da radioterapia 
Plastrão/mama 
Cadeias de drenagem 

 
159 
39 

 
71,9 
17,6 

Quimioterapia 
Sim 
Não 

 
241 
153 

 
61,2 
38,8 

Hormonioterapia 
Sim 
Não 

 
172 
219 

 
43,7 
55,6 

Fisioterapia 
Sim 
Não 

 
64 
330 

 
16,2 
83,8 

Psicologia 
Sim  
Não 

 
124 
270 

 
31,5 
68,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                * A diferença entre os percentuais correspondem aos valores missing 
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 Quanto à lateralidade tumoral observamos uma distribuição homogênea, sendo a 

localização tumoral de maior freqüência o quadrante súpero externo. O tipo histológico 

predominante foi o carcinoma ductal infiltrante e em pouco menos da metade dos casos 

foram encontrados gânglios comprometidos.  

O tumor de maior freqüência observado segundo a classificação tumoral da UICC 

foi o T2, sendo que a maioria apresentou um tamanho igual ou superior a 2 cm. O 

estadiamento de maior freqüência foi o II A (tabela 12). 
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              Tabela 12 – Freqüência das variáveis relacionadas ao tumor 

Variável N % 
Lateralidade do tumor 
Direito 
Esquerdo 

 
199 
195 

 
50,5 
49,5 

Localização do tumor 
QSI 
QSE 
QII 
QIE 
Multicêntrico 
Central 
Junção Q. sup. 
Junção Q. inf. 
Junção Q. Int. 
Junção Q. Ext. 

 
56 
166 
25 
34 
3 

22 
43 
15 
4 
7 

 
34,2 
42,1 
6,3 
8,6 
0,8 
5,6 

10,9 
3,8 
1,0 
1,8 

Tipo histológico 
CDI 
Papilífero 
In situ 
Paget mamilo 
Filóide 
Medular 
Lobular invasivo 
Mucinoso 
Comedo 
Apócrino 
Adenóide 

 
335 
6 
4 
3 
1 
9 

21 
4 
4 
1 
2 

 
85 
1,5 
1 

0,8 
0,3 
2,3 
5,3 
1,0 
1,0 
0,3 
0,5 

Status dos linfonodos 
Positivos 
Negativos 

 
169 
220 

 
42,9 
55,8 

Classificação T 
Tx 
T0 
Tis 
T1 
T2 
T3 
T4 

 
11 
1 
3 

107 
176 
33 
50 

 
2,8 
0,3 
0,8 

27,2 
44,7 
8,4 

12,7 
Estadiamento 
0 
I 
II A 
II B 
III A 
III B 
IV 

 
5 

59 
137 
72 
32 
76 
1 

 
1,3 
15 

34,8 
18,3 
8,1 

19,3 
0,3 

 * A diferença entre os percentuais correspondem aos valores missing 
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O edema precoce, definido como aquele que ocorreu dentro dos primeiros seis 

meses pós-cirúrgica, apresentou uma prevalência de 42,6% quando calculada tendo 

como base os sintomas sugestivos citados pelas pacientes, com exceção do inchaço. O 

sintoma encontrado com maior  freqüência foi à sensação de peso no membro 

homolateral ao tratamento para câncer de mama. 

O seroma foi à complicação pós-operatória de maior prevalência. A infecção no 

membro superior  foi uma complicação pouco freqüente sendo ainda menor na cicatriz 

cirúrgica.  O relato de hematoma com necessidade de intervenção médica foi raro. 

A alteração de sensibilidade no trajeto do nervo intercostobraquial foi relatada em 

mais da metade dos casos examinados. Foi verificado algum grau de hipotonia do 

músculo serrátil anterior, levando ao quadro conhecido como escápula alada, em 6,3% 

dos casos. 

Com relação às dificuldades apresentadas nas atividades de vida diária, 17,8% 

relataram algum grau de insatisfação, e 31,2% relataram dificuldades físicas na 

execução de tais atividades (tabela 13).  
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Tabela 13 – Freqüência de complicações pós-operatórias 

Complicação N % 
Edema precoce 
Relato de sintomas sugestivos (exceto inchaço)  
Relato de Inchaço 
Relato no prontuário médico 
 

 
168 
226 
14 

 
42,6 
29,4 
3,6 

Sintomas sugestivos de edema precoce 
Sensação de pele esticada no MS homolateral 
Sensação de peso em MS 
Diminuição dos movimentos da  mão e cotovelo 
Sensação de blusa apertada 
Sensação de anel e pulseira apertados 
 

 
178 
168 
107 
111 
58 

 
35 

42,6 
27,2 
28,2 
14,7 

Infecção no braço 
Sim 
Não 
 

 
36 
358 

 
9,1 

90,9 

Infecção cicatricial 
Sim 
Não 
 

 
13 
380 

 
3,3 

96,4 

Necrose 
Sim 
Não 
 

 
14 
380 

 
3,6 

96,4 

Seroma 
Sim 
Não 
 

 
214 
180 

 
54,3 
45,7 

Hematoma 
Sim 
Não 
 

 
4 

389 

 
1,0 

98,7 

Cicatrização tardia 
Sim 
Não 
 

 
67 
327 

 
17,0 
83,0 

Alteração de sensibilidade (intercostobraquial) 
Sim 
Não 
 

 
218 
170 

 
55,3 
43,1 

Escápula alada 
Sim 
Não 
 

 
25 
367 

 
6,3 

93,1 

Dificuldade nas AVD’s 
Sim 
Não 
 

 
123 
269 

 
31,2 
68,3 

Grau de satisfação nas AVD’s 
Insatisfeita 
Satisfeita 

 
70 
324 

 
17,8 
82,2 

* As diferenças nas percentagens representam os valores missing. 

 

 

 



 80

 

O movimento ativo da cintura escapular que se apresentou uma maior dificuldade 

de realização foi o de rotação interna e adução posterior (35,3%) (movimento de fechar 

o sutiã). A limitação na rotação interna e adução anterior foi bastante rara (1%).  A 

rotação externa e abdução apresentaram alguma limitação em 24,9%, e o alcance global 

da mobilidade em 15% (gráfico 2).    

  

 

Gráfico 2 – Freqüência da limitação aos movimentos ativos de cintura escapular 
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8.7. Análise bivariada entre linfedema (volume estimado ≥ 200 ml) e variáveis 

independentes. 

 

Na tabela 14, são apresentados dados referentes à análise bivariada entre o 

linfedema e as  variáveis relacionadas às características das pacientes. 

As mulheres com idade igual ou inferior a 50 anos na data da cirurgia para câncer 

de mama, apresentavam um risco discretamente menor de ter linfedema quando 

comparadas com aquelas com idade superior a 51 anos, entretanto, o intervalo de 

confiança não foi estatisticamente significativo.  

As mulheres categorizadas como brancas apresentaram um risco menor de 

linfedema quando comparadas com as mulheres de outras etnias, porém não houve 

significância estatística. 

 A associação entre estado civil e linfedema mostrou que as mulheres que não 

residiam com um companheiro na data da entrevista apresentavam um risco maior de 

terem linfedema, quando comparadas com aquelas que tinham um parceiro. O intervalo 

de confiança incluiu a unidade, não tendo significância. 

 A baixa escolaridade foi discretamente associada ao linfedema, entretanto sem 

significância estatística. 

 O lado predominante não foi associado ao linfedema, o mesmo ocorrendo com as 

variáveis relacionadas à condição de trabalho da população. 

O fato de já estar na menopausa antes de iniciar o tratamento para câncer de mama, 

não foi associado ao linfedema. Porém, aquelas mulheres que entraram na menopausa 

após o tratamento para câncer apresentaram um risco maior de evoluírem para o 

linfedema quando comparadas com aquelas que ainda menstruavam, porém sem 

significância estatística. 

 O hábito tabagista mostrou-se como fator de proteção, tanto na época do 

tratamento, como na data da entrevista, embora não estatisticamente significativo. 

 Não houve associação entre hipertensão arterial e linfedema, o mesmo ocorreu 

quando analisamos exposição a onicomicose ao exame físico. 
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A presença de micose interdigital apresentou um discreto risco para o linfedema, 

entretanto sem significância estatística.  

  
                Tabela 14 – Associação entre linfedema (volume) e características da paciente 

Variável independente Linfedema  
 Sim Não RP* IC** 

Idade ao diagnóstico 
Até 50 anos 
51 anos e + 

 
28 
54 

 
117 
193 

 
0,88 

 
0,59 – 1,33 

Etnia 
Branca 
Outras 

 
45 
37 

 
192 
118 

 
0,79 

 
0,54 – 1,17 

Estado civil 
Sem parceiro 
Com parceiro 

 
53 
29 

 
170 
142 

 
1,40 

 
0,93 – 2,10 

Escolaridade 
Até 1º incompleto 
1º completo e + 

 
55 
27 

 
195 
115 

 
1,16 

 
0,77 – 1,75 

Lado predominante 
Direito 
Esquerdo 

 
78 
4 

 
296 
16 

 
1,04 

 
0,42 – 2,57 

Trabalho remunerado atual 
Sim 
Não 

 
14 
68 

 
62 
250 

 
0,86 

 
0,51 – 1,45 

Trabalho remunerado anterior ao Ca 
Sim 
Não 

 
43 
39 

 
159 
153 

 
1,05 

 
0,71 – 1,54 

Menopausa anterior ao Ca 
Sim 
Não 

 
48 
34 

 
186 
126 

 
0,96 

 
0,65 – 1,43 

Menopausa após o Ca 
Sim 
Não 

 
24 
7 

 
76 
42 

 
1,68 

 
0,78 – 3,63 

Tabagismo na cirurgia 
Sim 
Não 

 
9 

73 

 
46 
266 

 
0,76 

 
0,40 – 1,43 

Tabagista atual 
Sim 
Não 

 
6 

76 

 
35 
277 

 
0,68 

 
0,32 – 1,46 

IMC 
Sobrepeso 
Adequado / Magreza 

 
70 
12 

 
204 
107 

 
2,53 

 
1,43 – 4,50 

HAS (exame  físico) 
Sim 
Não 

 
51 
31 

 
194 
115 

 
0,98 

 
0,66 – 1,46 

HAS (uso de medicamentos) 
Sim 
Não 

 
33 
49 

 
124 
183 

 
0,99 

 
0,67 – 1,47 

onicomicose 
Sim 
Não 

 
10 
49 

 
41 
205 

 
1,02 

 
0,55 – 1,87 

Micose interdigital 
Sim 
Não 

 
5 

77 

 
16 
296 

 
1,15 

 
0,52 – 2,54 

        * Razão de prevalência 
        ** Intervalo de confiança 95% 
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Entre as variáveis relacionadas à paciente, o sobrepeso foi à única associada ao 

linfedema, com significância estatística. 

 O tempo de seguimento (follow-up) após a cirurgia não foi associado ao linfedema. 

Ao mudarmos o ponto de corte para 3 e 4 anos a razão de prevalência aumenta 

discretamente, entretanto a ausência de significância estatística persiste. O ponto de 

corte de 5 anos apresentou resultado bastante semelhante ao obtido em 2 anos, com 

ausência de associação.   

 Houve uma discreta associação entre o número de dias até a retirada total dos 

pontos cirúrgicos e o linfedema, onde as mulheres que ficaram com os pontos por mais 

de 16 dias, foram mais susceptíveis a desenvolverem linfedema.  

 A permanência do dreno de sucção por mais de oito dias foi estatisticamente 

associada ao desenvolvimento de linfedema, apresentando uma razão de prevalência de 

1,6 . 

 A realização de tratamento sistêmico com quimioterápicos foi associada ao 

linfedema, tendo as mulheres submetidas a tratamento apresentado um risco 1,53 vezes 

maior embora o intervalo de confiança não tenha sido significativo, apresentando valor 

limítrofe. O uso de Tamoxifeno não influenciou o aparecimento de linfedema, o mesmo 

ocorrendo com a cirurgia de reconstrução mamária. 

 A realização de cirurgia radical  apresentou um risco 1,24 vezes maior de linfedema 

quando comparada com as técnicas conservadoras, porém sem significância estatística. 

 Em relação à linfadenectomia axilar, tanto considerando o relato médico de 

dissecção parcial / total, como o número de linfonodos retirados, não houve 

significância estatística da associação com o linfedema. A presença de cirurgia axilar 

completa e a retirada de um maior número de linfonodos  mostraram-se como fatores de 

proteção. 

A realização de radioterapia adjuvante ao tratamento para câncer de mama se 

mostrou associada ao linfedema, tendo as mulheres submetidas a esse tratamento 

apresentado um risco  1,76 vezes maior.  

A comparação das mulheres que receberam radioterapia axilar com aquelas que 

receberam somente na mama residual ou no plastrão mostrou uma razão de prevalência 

de 2,81. 
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 A realização de cirurgia na mama direita resultou em um risco maior de linfedema 

quando comparada com a mama esquerda, embora não tenha sido significativo (tabela 

15). 

 

 Tabela 15 – Associação entre linfedema e variáveis relacionadas ao tratamento  
Variável independente Linfedema  
 Sim Não RP** IC* 
Tempo de acompanhamento PO 
Até 2 anos 
+ de 2 anos 

 
20 
62 

 
78 
233 

 
0,97 

 
0,62 – 1,52 

 
Até 3 anos 
+ de 3 anos 

 
39 
43 

 
132 
179 

 
1,17 

 
0,81 – 1,17 

 
Até 4 anos 
+ de 4 anos 

 
47 
35 

 
165 
146 

 
1,14 

 
0,77 – 1,69 

 
Até 5 anos 
+ de 5 anos 

 
53 
29 

 
202 
109 

 
0,98 

 
0,66 – 1,48 

Total dias com pontos 
16 dias e + 
até 15 dias 

 
16 
66 

 
53 
259 

 
1,14 

 
0,71 – 1,85 

Total dias com dreno 
8 dias e + 
até 7 dias 

 
58 
24 

 
179 
133 

 
1,60 

 
1,04 – 2,46 

Quimioterapia 
Sim 
Não 

 
58 
24 

 
183 
129 

 
1,53 

 
0,99 – 2,36 

Hormônioterapia (Tamoxifeno) 
Sim 
Não 

 
33 
47 

 
139 
172 

 
0,89 

 
0,60 – 1,33 

Reconstrução mamária 
Sim 
Não 

 
6 

76 

 
22 
290 

 
1,03 

 
0,49 – 2,16 

Tratamento cirúrgico 
Radical 
Conservador 

 
64 
18 

 
226 
83 

 
1,24 

 
0,77 – 1,98 

Linfadenectomia 
Total 
Parcial 

 
46 
20 

 
191 
61 

 
0,79 

 
0,50 – 1,25 

Número de gânglios retirados 
16 ou + 
até 15 

 
41 
39 

 
171 
136 

 
0,87 

 
0,59 – 1,28 

Radioterapia 
Sim 
Não 

 
57 
25 

 
164 
146 

 
1,76 

 
1,15 – 2,70 

Total irradiado 
> 5000 cgi 
até 5000 cgi 

 
7 

40 

 
14 
130 

 
1,42 

 
0,73 – 2,75 

Radioterapia axilar 
Sim 
Não 

 
20 
29 

 
19 
130 

 
2,81 

 
1,79 – 4,41 

Lateralidade da cirurgia 
Direito 
Esquerdo 

 
50 
32 

 
149 
163 

 
1,53 

 
0,03 – 2,28 

* Intervalo de confiança 95% 
** Razão de prevalência 
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 A localização do tumor no quadrante súpero externo não foi relacionada ao 

desenvolvimento de linfedema.  O carcinoma ductal infiltrante apresentou associação 

sem significância estatística, o mesmo ocorrendo com o tamanho tumoral.  

 As mulheres que, ao laudo histopatológico, tinham comprometimento de linfonodos 

apresentaram um risco significativamente maior  de terem linfedema, quando 

comparadas com aquelas sem comprometimento.  

 O estadiamento também foi outro fator estatisticamente associado ao linfedema, 

sendo que as mulheres em estádios mais avançados apresentaram um risco 2,01 vezes 

maior (tabela 16). 

 

 

          Tabela 16 – Associação entre linfedema e variáveis relacionadas às características tumorais 
Variável independente Linfedema  

 Sim Não RP** IC* 
Localização do tumor 
QSE 
Outros 

 
32 
45 

 
134 
164 

 
0,89 

 
0,60 – 1,34 

Tipo histológico 
CDI 
Outros  

 
74 
7 

 
261 
51 

 
1,83 

 
0,89 – 3,77 

Tamanho do tumor 
> 2 cm 
até 2 cm 

 
77 
1 

 
289 
3 

 
0,84 

 
0,15 – 4,65 

Comprometimento ganglionar 
Sim 
Não 

 
48 
34 

 
121 
186 

 
1,84 

 
1,24 – 2,72 

Estadiamento 
> II B 
até II A 

 
51 
28 

 
129 
171 

 
2,01 

 
1,33 – 3,05 

            * Intervalo de confiança 95% 
            ** Razão de prevalência 
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 O edema precoce, definido tanto através de relatos de sintomas sugestivos de 

linfedema (exceto inchaço), como pelo relato de “inchaço” no braço foi estatisticamente 

associados ao linfedema,  em ambos os casos, porém o intervalo de confiança foi 

limítrofe, sendo as razões de prevalência respectivamente, 1,48 e 1,51. 

 A infecção no membro superior homolateral ao câncer de mama se mostrou 

associado ao linfedema, com uma razão de prevalência de 2,41. 

As variáveis presença de infecção cicatricial, de necrose, de seroma ou  de 

cicatrização tardia não foram associadas ao linfedema.  

O hematoma apresentou associação, porém com um grande intervalo de confiança, 

e sem significância estatística. 

As mulheres que relataram alteração de sensibilidade no trajeto do nervo 

intercostobraquial tiveram um risco menor de terem linfedema, quando comparadas 

com aquelas sem alteração de sensibilidade, porém não houve significância estatística. 

A limitação da amplitude articular no  movimento do global, bem como a limitação 

no movimento de rotação externa e abdução foi estatisticamente associada ao linfedema, 

apresentando uma razão de prevalência de 1,76 e 1,71. As associações entre as 

limitações dos movimentos de rotação interna e adução anterior e o movimento de 

rotação interna e adução posterior não foram estatisticamente associados ao linfedema  

As mulheres que apresentaram escápula alada ao exame físico tiveram um risco de 

1,59 vezes maior de terem linfedema, ao compararmos com aquelas sem sinais clínicos 

de escápula alada, entretanto sem significância estatística. 

O fato das mulheres relatarem dificuldades nas atividades de vida diária (AVD’s) 

não esteve associado ao linfedema (tabela 17). 
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Tabela 17 – Associação entre linfedema e variáveis relacionadas às complicações pós-operatórias. 
Variável independente Linfedema  

 Sim Não RP** IC* 
Edema precoce (sintomatologia) 
Sim 
Não 

 
43 
39 

 
125 
187 

 
1,48 

 
1,01 – 2,18 

Edema precoce ( relato) 
Sim 
Não 

 
32 
50 

 
84 
224 

 
1,51 

 
1.03 – 2,23 

Infecção no braço 
Sim 
Não 

 
16 
66 

 
20 
292 

 
2,41 

 
1,58 – 3,69 

Infecção cicatricial 
Sim 
Não 

 
3 

79 

 
10 
301 

 
1,11 

 
0,40 – 3,05 

Necrose 
Sim 
Não 

 
3 

79 

 
11 
301 

 
1,03 

 
0,37 – 2,87 

Seroma 
Sim 
Não 

 
42 
40 

 
172 
140 

 
0,88 

 
0,60 – 1,30 

Hematoma 
Sim 
Não 

 
2 

80 

 
2 

309 

 
2,43 

 
0,89 – 6,60 

Cicatrização tardia 
Sim 
Não 

 
15 
67 

 
52 
260 

 
1,09 

 
0,67 – 1,79 

Alteração de sensibilidade 
Sim 
Não 

 
42 
39 

 
176 
131 

 
0,84 

 
0,57 – 1,24 

Alcance global da mobilidade 
Limitado 
Normal 

 
19 
61 

 
40 
272 

 
1,76 

 
1,14 – 2,71 

Rotação externa e abdução 
Limitado 
Normal 

 
29 
51 

 
69 
243 

 
1,71 

 
1,15 – 2,53 

Rotação interna e adução anterior 
Limitado 
Normal 

 
2 

78 

 
2 

310 

 
2,49 

 
0,91 – 6,76 

Rotação externa e adução posterior 
Limitado 
Normal 

 
29 
51 

 
110 
202 

 
1,03 

 
0,69 – 1,55 

Escápula alada 
Sim 
Não 

 
8 

74 

 
17 
293 

 
1,59 

 
0,86 – 2,91 

Dificuldade nas AVD’s 
Sim 
Não 

 
25 
57 

 
98 
212 

 
0,96 

 
0,63 – 1,46 

* Intervalo de confiança 95% 
** Razão de prevalência 
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8.8. Análise estratificada 

 

 

A análise estratificada das possíveis variáveis de confundimento na associação 

observada entre IMC e linfedema mostrou que a linfadenectomia axilar era uma variável 

confundidora, que subestimava a magnitude de associação encontrada, sendo observada, 

após o ajustamento, uma razão de prevalência de Mantel Hanzel (RPMH) de 3,10.  O χ² 

Woolf não foi significativo (p valor 0,229), apesar de apresentar razões de prevalência 

bastante discrepantes. 

A variável relacionada à radioterapia axilar, também se mostrou confundidora na 

associação entre sobrepeso e linfedema, superestimando a associação observada. Após o 

controle desta variável, as mulheres com sobrepeso apresentaram uma RPMH de 1,95.  

Ao analisarmos a associação entre sobrepeso e linfedema, observamos que a 

magnitude em mulheres com estadiamento avançado (> II B) foi de ordem de 1,37 (95% 

IC 0,75-2,5), enquanto que naquelas com estadiamento inicial, foi de 6,80 (95% IC 1,66 

– 27,8). Assim, observa-se a presença de interação da variável estadiamento na 

associação entre sobrepeso e linfedema (p = 0,04).  

Outra variável que se mostrou modificadora de efeito na associação analisada foi à 

presença de infecção no membro superior homolateral ao câncer de mama. As mulheres 

obesas na presença de história de infecção, tiveram um risco menor de evoluírem para o 

linfedema, quando comparadas às mulheres obesas sem relato de infecção no membro 

superior (tabela 18). 

As demais variáveis analisadas não apresentaram variáveis confundidoras ou de 

interação que pudessem interferir na magnitude de associação observada entre 

sobrepeso e linfedema. 
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Tabela  18  -    Associação entre IMC e linfedema ajustada pelas variáveis selecionadas 

OR bruta = 2,53 (1,43 – 4,50) 
 

Variável ajustada RP estrato(IC) RRMH (IC) * χ² Woolf P valor ** 
Idade 
Ate 50 anos 
> 51 anos 

 
2,70 (0,99 – 7,33) 
2,43 (1,21 – 4,91) 

 
2,52 (1,42-4,48)  

 
0,03 

 
0,868 

Etnia 
Branca 
Outras 

 
2,97 (1,32-6,70) 
2,05 (0,92-4,56) 

 
2,50 (1,41-4,42) 

 
0,41 

 
0,524 

Civil 
Sem parceiro 
Com parceiro 

 
2,87 (1,43-5,77) 
2,17 (0,80-5,88) 

 
2,62 (1,40-4,63) 

 
0,21 

 
0,650 

Escolaridade 
Até 1º incomp. 
1º comp. e + 

 
3,39 (1,52-7,56) 
1,57 (0,68-3,62) 

 
2,49 (1,40-4,43) 

 
1,69 

 
0,19 

Tabagismo na cirurgia 
Sim 
Não 

 
1,55 (0,43-5,57) 
2,78 (1,44-5,36) 

 
2,52 (1,41-4,43) 

 
0,64 

 
0,425 

Total de dias c/ dreno 
8 dias e + 
até 7 dias 

 
1,94 (0,98-3,85) 
3,35 (1,20-9,34) 

 
2,34 (1,33-4,12) 

 
0,75 

 
0,386 

Quimioterapia 
Sim 
Não 

 
2,48 (1,19-5,18) 
2,32 (0,92-5,88) 

 
2,42 (1,36-4,31) 

 
0,01 

 
0,911 

Cirurgia 
Radical 
Conservadora 

 
2,18 (1,16-4,06) 

4,06 (0,99-16,64) 

 
2,47 (1,40-4,37) 

 
0,63 

 
0,428 

Linfadenectomia 
Total 
Parcial 

 
2,35 (1,10-5,00) 

8,48 (1,20-59,91) 

 
3,10 (1,54-6,25) 

 

 
1,44 

 
0,229 

Radioterapia 
Sim 
Não 

 
2,13 (1,15-3,97) 

4,52 (1,11-18,46) 

 
2,55 (1,44-4,50) 

 
0,92 

 
0,338 

Radioterapia axilar 
Sim 
Não 

 
1,57 (0,68-3,66) 
2,27 (0,92-5,60) 

 
1,95 (1,03-3,67) 

 

 
0,34 

 
0,562 

Comprom. Ganglionar 
Sim 
Não 

 
1,71 (0,84-3,50) 
3,12 (1,26-7,74) 

 
2,24 (1,28-3,93) 

 

 
1,04 

 
0,308 

Estadiamento 
> II B 
até II A 

 
1,37 (0,75-2,50) 

6,80 (1,66-27,80) 

 
2,18 (1,25-3,77) 

 

 
4,21 

 
0,040 

Edema Precoce (sint.) 
Sim 
Não 

 
2,97 (1,13-7,79) 
2,12 (1,03-4,40) 

 
2,44 (1,36-4,36) 

 
0,30 

 
0,586 

Infecção braço 
Sim 
Não 

 
0,85 (0,39-1,82) 
3,70 (1,75-7,85) 

 
2,49 (1,42-4,35) 

 
7,29 

 
0,006 

Alteração sensibilidade 
Sim 
Não 

 
3,21 (1,32-7,81) 
1,98 (0,93-4,18) 

 
2,49 (1,40-4,42) 

 
0,67 

 
0,412 

Alcance da mobilidade 
Limitado 
Normal 

 
2,97 (0,77-11,35) 
2,59 (1,33-5,05) 

 
2,66 (1,46-4,84) 

 
0,03 

 
0,858 

                *     Confundimento = RR ajustada < 2,03 e > 3,03 (20%) 
                 * *  P valor significativo < 0,05 
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 Na associação observada entre o número de dias com o dreno e o linfedema, apenas 

a variável relacionada ao tipo de cirurgia se mostrou confundidora, fazendo com que a 

associação fosse subestimada. Ao retirarmos o efeito provocado pela cirurgia realizada, 

a associação entre o tempo de uso do dreno e o linfedema  apresentou uma RPMH de 

1,96.  

 O relato de sintomatologias sugestivas de edema precoce no membro superior se 

apresentou como uma possível variável de interação na associação observada entre o 

número de dias com dreno e o linfedema, entretanto, com p valor borderline. As 

mulheres que permaneceram por mais de 8 dias com dreno, na presença de sintomas 

sugestivos de edema precoce apresentaram um risco menor de apresentarem linfedema, 

quando comparadas com aquelas sem relato de sintomatologias. 

 As demais variáveis não foram identificadas como variáveis de confundimento ou 

interação (tabela 19).   
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Tabela  19     -    Associação entre  nº dias com dreno e linfedema ajustada pelas variáveis selecionadas 
OR bruta = 1,60 (1,04 – 2,46) 

 
Variável ajustada RP estrato(IC) RRMH (IC) * χ² Woolf P valor ** 

Idade 
Ate 50 anos 
> 51 anos 

 
1,29 (0,63-2,65) 
1,91 (1,10-3,32) 

 
1,66 (1,07-2,57) 

 
0,71 

 
0,398 

Etnia 
Branca 
Outras 

 
1,65 (0,90-3,03) 
1,59 (0,86-2,92) 

 
1,62 (1,05-2,49) 

 

 
0,01 

 
0,924 

Civil 
Sem parceiro 
Com parceiro 

 
1,43 (0,87-2,34) 
2,46 (0,99-6,12) 

 
1,68 (1,08-2,59) 

 
1,06 

 
0,302 

Escolaridade 
Até 1º incomp. 
1º comp. e + 

 
1,47 (0,88-2,45) 
1,92 (0,87-4,23) 

 
1,60 (1,04-2,45) 

 
0,31 

 
0,578 

Tabagismo na cirurgia 
Sim 
Não 

 
0,89 (0,25-3,16) 
1,74 (1,10-2,75) 

 
1,62 (1,06-2,49) 

 
0,95 

 
0,331 

IMC 
Sobrepeso 
Adequado 

 
1,31 (0,83-2,06) 
2,25 (0,72-7,07) 

 
1,42 (0,93-2,17) 

 
0,75 

 
0,386 

Quimioterapia 
Sim 
Não 

 
1,68 (1,00-2,81) 
1,40 (0,64-3,07) 

 
1,59 (1,03-2,44) 

 
0,14 

 
0,704 

Cirurgia 
Radical 
Conservadora 

 
1,51 (0,95-2,41) 
2,43 (0,75-7,00) 

 
1,96 (1,06-2,53) 

 
0,55 

 
0,459 

Linfadenectomia 
Total 
Parcial 

 
1,85 (0,99-3,44) 
1,41 (0,63-3,17) 

 
1,69 (1,03-2,77) 

 
0,26 

 
0,608 

Radioterapia 
Sim 
Não 

 
1,65 (0,98-2,79) 
1,32 (0,62-2,83) 

 
1,54 (1,00-2,36) 

 
0,22 

 
0,638 

Radioterapia axilar 
Sim 
Não 

 
0,84 (0,46-1,55) 
2,26 (0,98-5,23) 

 
1,44 (0,86-2,43) 

 
3,50 

 
0,061 

Comprom. Ganglionar 
Sim 
Não 

 
1,86 (1,06-3,25) 
1,32 (0,68-2,56) 

 
1,60 (1,05-2,46) 

 
0,60 

 
0,437 

Estadiamento 
> II B 
até II A 

 
1,98 (1,09-3,31) 
1,39 (0,66-2,91) 

 
1,69 (1,09-2,64) 

 
0,44 

 
0,505 

Edema Precoce (sint.) 
Sim 
Não 

 
1,04 (0,60-11,78) 
2,51 (1,25-5,03) 

 
1,55 (1,01-2,36) 

 
3,84 

 
0,050 

Infecção braço 
Sim 
Não 

 
1,15 (0,49-2,74) 
1,60 (0,99-2,59) 

 
1,51 (0,99-2,31) 

 
0,42 

 
0,515 

Alteração sensibilidade 
Sim 
Não 

 
1,89 (0,98-3,64) 
1,38 (0,77-2,46) 

 
1,60 (1,04-2,40) 

 

 
0,51 

 
0,476 

Alcance da mobilidade 
Limitado 
Normal 

 
0,88 (0,41-1,88) 
1,81 (1,08-3,03) 

 
1,52 (0,99-2,32) 

 

 
2,37 

 
0,123 

         *     Confundimento = RR ajustada < 1,28 e > 1,92 (20%) 
        * *  P valor significativo < 0,05 
  

 
 
 
 

 



 92

 A análise dos possíveis fatores que poderiam estar interferindo na magnitude de 

associação entre a realização de radioterapia e o linfedema não evidenciou de forma 

significativa variáveis de confundimento ou interação (tabela 20).   

 
 

Tabela  20     -    Associação entre  radioterapia e linfedema ajustada pelas variáveis selecionadas 
OR bruta = 1,76 (1,15 - 2,70) 

 
Variável ajustada RP estrato(IC) RR MH (IC) * χ² Woolf P valor ** 

Idade 
Ate 50 anos 
> 51 anos 

 
2,00 (0,94-4,24) 
1,61 (0,96-2,71) 

 
1,74 (1,13-2,66) 

 

 
0,21 

 
0,646 

Etnia 
Branca 
Outras 

 
1,87 (1,04-3,38) 
1,69 (0,92-3,11) 

 
1,79 (1,17-2,73) 

 

 
0,06 

 
0,813 

Civil 
Sem parceiro 
Com parceiro 

 
1,75 (1,05-2,93) 
1,86 (0,87-3,95) 

 
1,79 (1,17-2,73) 

 
0,02 

 
0,902 

Escolaridade 
Até 1º incomp. 
1º comp. e + 

 
1,86 (1,09-3,19) 
1,61 (0,79-3,26) 

 
1,77 (1,15-2,71) 

 

 
0,11 

 
0,744 

Tabagismo na cirurgia 
Sim 
Não 

 
2,33 (0,53-10,21) 
1,72 (1,10-2,69) 

 
1,78 (1,16-2,72) 

 
0,15 

 
0,699 

IMC 
Sobrepeso 
Adequado 

 
1,64 (1,06-2,54) 

3,48 (0,80-15,17) 

 
1,80 (1,18-2,74) 

 
0,92 

 
0,337 

Quimioterapia 
Sim 
Não 

 
2,01 (1,17-3,46) 
1,23 (0,59-2,57) 

 
1,71 (1,11-2,64) 

 
1,11 

 
0,293 

Cirurgia 
Radical 
Conservadora 

 
2,05 (1,31-3,22) 

2,08 (0,31-14,13) 

 
2,06 (1,32-3,19) 

 
0,00 

 
0,991 

Linfadenectomia 
Total 
Parcial 

 
1,62 (0,94-2,79) 
1,80 (0,73-4,45) 

 
1,67 (1,05-2,66) 

 
0,04 

 
0,846 

Total de dias c/ dreno 
8 dias e + 
até 7 dias 

 
1,85 (1,11-3,10) 
1,48 (0,69-3,18) 

 
1,73 (1,13-2,65) 

 
0,22 

 
0,638 

Comprom. Ganglionar 
Sim 
Não 

 
1,97 (1,08-3,57) 
1,36 (0,73-2,56) 

 
1,66 (1,08-2,56) 

 
0,68 

 
0,408 

Estadiamento 
> II B 
até II A 

 
1,97 (1,09-3,57) 

11,15 (0,58-2,30) 

 
1,58 (1,01-2,47) 

 
1,34 

 
0,246 

Edema Precoce (sint.) 
Sim 
Não 

 
1,45 (0,84-2,51) 
2,24 (1,15-4,37) 

 
1,77 (1,16-2,70) 

 
0,97 

 
0,325 

Infecção braço 
Sim 
Não 

 
1,91 (0,68-5,37) 
1,63 (1,02-2,61) 

 
1,67 (1,09-2,56) 

 
0,07 

 
0,789 

Alteração sensibilidade 
Sim 
Não 

 
1,79 (0,97-3,31) 
1,78 (0,98-3,21) 

 
1,78 (1,16-2,73) 

 
0,00 

 
0,983 

Alcance da mobilidade 
Limitado 
Normal 

 
2,60 (0,86-7,84) 
1,50 (0,93-2,41) 

 
1,66 (1,07-2,56) 

 
0,81 

 
0,368 

               *     Confundimento = RR ajustada < 1,41 e > 2,11 (20%) 
               * *  P valor significativo < 0,05 
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 Na associação entre radioterapia axilar e linfedema, o comprometimento axilar se 

mostrou associado tanto à realização de radioterapia axilar, como no desenvolvimento 

do linfedema, levando a um aumento de 56% no risco observado. Assim sendo, as 

mulheres submetidas à radioterapia axilar, controlando o efeito relativo ao 

comprometimento ganglionar, teriam uma redução da razão de prevalência de 2,81 para 

2,25.  

 A escolaridade e o tipo de cirurgia foram variáveis de interação na associação 

observada entre radioterapia axilar e linfedema.  As mulheres submetidas à radioterapia 

axilar e com baixa escolaridade tiveram um risco significativamente menor de terem 

linfedema (RP=2,04), quando comparadas com as que fizeram radioterapia axilar, mas 

que possuíam um nível de escolaridade melhor (RP=5,74). Da mesma forma, as 

mulheres que fizeram cirurgias radicais e radioterapia axilar, também obtiveram um 

risco menor de ter linfedema (RP=2,01), quando comparadas com as que fizeram 

cirurgias conservadoras e radioterapia axilar (RP=6,16).  

 As demais variáveis não influenciaram de forma significativa a associação 

observada entre radioterapia axilar e linfedema (tabela 21).  
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Tabela 21  -    Associação entre radioterapia axilar e linfedema ajustada pelas variáveis selecionadas 

OR bruta = 2,81 (1,79 - 4,41)  
 

Variável ajustada RP estrato(IC) RRMH (IC) * χ² Woolf P valor ** 
Idade 
Ate 50 anos 
> 51 anos 

 
3,57 (1,76-7,25) 
2,32 (1,27-4,22) 

 
2,72 (1,72-4,30) 

 
0,83 

 
0,361 

Etnia 
Branca 
Outras 

 
3,26 (1,79-5,92) 
2,25 (1,12-4,52) 

 
2,81 (1,79-4,42) 

 
0,62 

 

 
0,429 

Civil 
Sem parceiro 
Com parceiro 

 
2,53 (1,46-4,40) 
3,04 (1,39-6,66) 

 
2,68 (1,71-4,21) 

 
0,14 

 
0,711 

Escolaridade 
Até 1º incomp. 
1º comp. e + 

 
2,04 (1,17-3,57) 
5,74 (2,76-11,94) 

 
2,70 (1,74-4,20) 

 
4,83 

 
0,028 

Tabagismo na cirurgia 
Sim 
Não 

 
1,64 (0,38-7,16) 
3,06 (1,92-4,88) 

 
2,83 (1,81-4,42) 

 
0,62 

 
0,429 

IMC 
Sobrepeso 
Adequado 

 
2,57 (1,60-4,14) 
3,71 (1,18-11,62) 

 
2,74 (1,77-4,26) 

 
0,34 

 
0,562 

Total de dias c/ dreno 
8 dias e + 
até 7 dias 

 
2,09 (1,21-3,59) 
5,62 (2,32-13,60) 

 
2,79 (1,78-4,39) 

 
3,50 

 
0,061 

Quimioterapia 
Sim 
Não 

 
2,84 (1,73-4,67) 
1,84 (0,49-6,87) 

 
2,67 (1,68-4,25) 

 
0,36 

 
0,546 

Cirurgia 
Radical 
Conservadora 

 
2,01 (1,18-3,41) 
6,16 (2,98-12,73) 

 
2,41 (1,54-3,79) 

 
5,98 

 
0,014 

Linfadenectomia 
Total 
Parcial 

 
2,16 (1,09-4,30) 
4,24 (1,88-9,57) 

 
2,83 (1,69-4,75) 

 
1,53 

 
0,215 

Comprom. Ganglionar 
Sim 
Não 

 
2,07 (1,18-3,63) 
4,44 (1,76-11,22) 

 
2,25 (1,35-3,74) 

 

 
1,91 

 
0,167 

Edema Precoce (sint.) 
Sim 
Não 

 
3,61 (1,97-6,62) 
2,11 (1,05-4,22) 

 
2,79 (1,77-4,40) 

 
1,31 

 
0,252 

Infecção braço 
Sim 
Não 

 
1,67 (0,78-3,58) 
2,96 (1,75-5,00) 

 
2,54 (1,65-3,91) 

 
1,46 

 
0,227 

Alteração sensibilidade 
Sim 
Não 

 
3,49 (1,89-6,44) 
2,07 (1,04-4,10) 

 
2,80 (1,78-4,41) 

 
1,25 

 
0,263 

Alcance da mobilidade 
Limitado 
Normal 

 
1,82 (0,87-3,84) 
3,35 (1,89-5,92) 

 
2,67 (1,70-4,18) 

 
1,61 

 
0,205 

        *     Confundimento = RR ajustada < 2,25 e > 3,37 (20%) 
        * *  P valor significativo < 0,05 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95

 
 

 O estadiamento e a realização de radioterapia axilar foram variáveis que se 

relacionaram de forma significativa com o comprometimento ganglionar e o linfedema, 

levando a um aumento de magnitude na associação observada. Após o  controle do 

efeito provocado pelo estadiamento, a magnitude de associação observada reduziu em 

45%,  o mesmo ocorrendo após ajustamento pela variável radioterapia axilar. Ambos 

ajustes, com perda da significância estatística.  Não foram identificadas variáveis de 

interação estatisticamente significativa (tabela 22). 
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Tabela 22   -    Associação entre comprometimento ganglionar e linfedema ajustada pelas variáveis selecionadas 
OR bruta = 1,84 (1,24 - 2,72) 

 
 

Variável ajustada RP estrato(IC) RR MH (IC) * χ² Woolf P valor ** 
Idade 
Ate 50 anos 
> 51 anos 

 
1,69 (0,86-3,31) 
1,85 (1,14-3,08) 

 
1,80 (1,21-2,66) 

 
0,05 

 
0,832 

Etnia 
Branca 
Outras 

 
2,37 (1,35-4,17) 
1,44 (0,82-2,51) 

 
1,88 (1,27-2,79) 

 
1,53 

 
0,216 

Civil 
Sem parceiro 
Com parceiro 

 
1,69 (1,05-2,71) 
2,14 (1,08-4,26) 

 
1,84 (1,24-2,71) 

 
0,32 

 
0,574 

Escolaridade 
Até 1º incomp. 
1º comp. e + 

 
1,65 (1,03-2,65) 
2,18 (1,10-4,35) 

 
1,81 (1,22-2,67) 

 
0,43 

 
0,512 

Tabagismo na cirurgia 
Sim 
Não 

 
6,13 (1,41-26,70) 
1,59 (1,06-2,39) 

 
1,81 (1,23-2,67) 

 
2,99 

 
0,084 

IMC 
Sobrepeso 
Adequado 

 
1,56 (1,03-2,35) 
2,84 (0,96-8,35) 

 
1,69 (1,15-2,48) 

 
1,04 

 
0,308 

Total de dias c/ dreno 
8 dias e + 
até 7 dias 

 
2,05 (1,30-3,25) 
1,46 (0,70-3,04) 

 
1,85 (1,26-2,73) 

 
0,60 

 
0,437 

Quimioterapia 
Sim 
Não 

 
2,06 (1,24-3,41) 
1,13 (0,51-2,53) 

 
1,75 (1,15-2,68) 

 
1,52 

 
0,217 

Cirurgia 
Radical 
Conservadora 

 
1,74 (1,10-2,76) 
2,28 (0,99-5,26) 

 
1,83 (1,22-2,75) 

 
0,30 

 
0,583 

Linfadenectomia 
Total 
Parcial 

 
2,04 (1,21-3,46) 
1,66 (0,76 – 3,62) 

 
1,92 (1,24-2,96) 

 
0,19 

 
0,663 

Radioterapia 
Sim 
Não 

 
1,95 (1,22-3,14) 
1,36 (0,66-2,80) 

 
1,75 (1,18-2,60) 

 
0,68 

 
0,408 

Radioterapia axilar 
Sim 
Não 

 
0,75 (0,32-1,78) 
1,61 (0,84 – 3,09) 

 
1,39 (0,80-2,41) 

 
1,91 

 
0,167 

Estadiamento 
> II B 
até II A 

 
1,31 (0,75-2,28) 
1,57 (0,75-3,30) 

 
1,39 (0,89-2,17) 

 
0,15 

 
0,697 

Edema Precoce (sint.) 
Sim 
Não 

 
2,07 (1,21-3,54) 
1,59 (0,90-2,81) 

 
1,82 (1,23-2,69) 

 
0,44 

 
0,508 

Infecção braço 
Sim 
Não 

 
0,57 (0,73-3,38) 
1,82 (1,17-2,83) 

 
1,77 (1,21-2,60) 

 
0,11 

 
0,743 

Alteração sensibilidade 
Sim 
Não 

 
2,07 (1,19-3,59) 
1,55 (0,89-2,70) 

 
1,79 (1,21-2,65) 

 
0,52 

 
0,469 

Alcance da mobilidade 
Limitado 
Normal 

 
1,98 (0,82-4,75) 
1,63 (1,04-2,55) 

 
1,70 (1,14-2,53) 

 
0,15 

 
0,698 

          *     Confundimento = RR ajustada < 1,48 e > 2,20 (20%) 
          * *  P valor significativo < 0,05 
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 Na associação entre estadiamento e linfedema não foram observadas variáveis de 

confundimento que poderiam estar influenciando os resultados obtidos na associação 

entre estadiamento e linfedema (tabela 23). 

 A variável relacionada ao IMC se mostrou interagindo nesta associação, ou seja, as 

mulheres consideradas acima do peso ideal, na presença de estadiamento avançado, 

apresentaram RP de 1,52, enquanto que aquelas com peso adequado e estadiamento 

avançado a RP aumentou para 7,56. 

  
 

Tabela  23   -    Associação entre estadiamento e linfedema ajustada  pelas variáveis selecionadas 
OR bruta = 2,01 ( 1,33 – 3,05) 

 
Variável ajustada RP estrato(IC) RR MH (IC) * χ² Woolf P valor ** 

Idade 
Ate 50 anos 
> 51 anos 

 
1,93 (0,94-3,95) 
1,97 (1,18-3,29) 

 
1,96 (1,29-2,97) 

 
0,00 

 
0,963 

Etnia 
Branca 
Outras 

 
1,69 (0,99-2,90) 
2,52 (1,27-4,99) 

 
2,00 (1,31-3,04) 

 
0,80 

 
0,371 

Civil 
Sem parceiro 
Com parceiro 

 
1,75 (1,05-2,91) 
2,42 (1,19-4,91) 

 
1,96 (1,30-2,96) 

 
0,53 

 
0,468 

Escolaridade 
Até 1º incomp. 
1º comp. e + 

 
1,94 (1,15-3,27) 
2,14 (1,08-4,26) 

 
2,01 (1,33-3,05) 

 
0,05 

 
0,824 

Tabagismo na cirurgia 
Sim 
Não 

 
4,87 (1,11-21,3) 
1,80 (1,17-2,78) 

 
1,99 (1,32-3,01) 

 
1,61 

 
0,205 

IMC 
Sobrepeso 
Adequado 

 
1,52 (0,99-2,33) 
7,56 (1,74-32,89) 

 
1,86 (1,25-2,78) 

 
4,21 

 
0,040 

Total de dias c/ dreno 
8 dias e + 
até 7 dias 

 
2,20 (1,35-3,58) 
1,61 (0,73-3,53) 

 
2,01 (1,33-3,04) 

 
0,44 

 
0,504 

Quimioterapia 
Sim 
Não 

 
1,89 (1,14-3,13) 
1,92 (0,90-4,11) 

 
1,90 (1,24-2,89) 

 
0,00 

 
0,971 

Cirurgia 
Radical 
Conservadora 

 
1,71 (1,05-2,81) 
3,59 (1,61-8,01) 

 
1,96 (1,28-3,01) 

 
2,35 

 
0,125 

Linfadenectomia 
Total 
Parcial 

 
1,90 (1,11-3,25) 
1,13 (0,48-2,66) 

 
1,65 (1,05-2,59) 

 
1,02 

 
0,312 

Comprom. Ganglionar 
Sim 
Não 

 
1,54 (0,78-3,01) 
1,85 (0,97-3,51) 

 
1,67 (1,05-2,67) 

 
0,15 

 
0,697 

Radioterapia 
Sim 
Não 

 
2,28 (1,34-3,86) 
1,33 (0,64-2,78) 

 
1,91 (1,25-2,93) 

 
1,34 

 
0,246 

Edema Precoce (sint.) 
Sim 
Não 

 
2,01 (1,15-3,50) 
2,05 (1,11-3,79) 

 
2,03 (1,34-3,07) 

 
0,00 

 
0,962 

Infecção braço 
Sim 
Não 

 
1,50 (0,70-3,23) 
2,13 (1,33-3,41) 

 
1,99 (1,32-2,99) 

 
0,58 

 
0,444 

Alteração sensibilidade 
Sim 
Não 

 
1,67 (0,95-2,94) 
2,37 (1,26-4,44) 

 
1,96 (1,29-2,99) 

 
0,65 

 
0,419 

Alcance da mobilidade 
Limitado 
Normal 

 
1,51 (0,67-3,39) 
1,99 (1,23-3,22) 

 
1,86 (1,23-2,82) 

 
0,33 

 
0,568 

        *     Confundimento = RR ajustada < 1,61 e > 2,41 (20%) 
        * *  P valor significativo < 0,05 
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 Não foram identificadas variáveis de confundimento que pudessem interferir de 

forma significativa na magnitude de associação observada entre infecção no membro e 

linfedema. 

 As mulheres brancas que tiveram história de infecção no membro apresentaram um 

risco significativamente maior de terem linfedema, quando comparadas com as 

mulheres com história de infecção, porém não classificadas como brancas (tabela 24).  

 A escolaridade também apresentou χ² Woolf significativo, onde as mulheres com 

baixa escolaridade , e que apresentaram relato de infecção no braço, obtiveram uma 

razão de prevalência de 1,67, enquanto aquelas com no mínimo o primeiro grau 

completo apresentaram razão de prevalência de 4,49.  

 Outra variável de interação observada na associação entre infecção no braço e 

linfedema foi o IMC. As mulheres obesas, com relato de infecção no braço, 

apresentaram uma razão de preval6encia de 1,83 e aquelas com peso adequado 7,71. 
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Tabela  24  -    Associação entre infecção no braço  e linfedema ajustada  pelas variáveis selecionadas 

OR bruta = 2,41 ( 1,58 – 3,69) 
 

Variável ajustada RP estrato(IC) RR MH (IC) * χ² Woolf P valor ** 
Idade 
Ate 50 anos 
> 51 anos 

 
2,33 (1,12-4,82) 
2,60 (1,56-4,36) 

 
2,49 (1,64-3,80) 

 
0,06 

 
0,804 

Etnia 
Branca 
Outras 

 
3,57 (2,19-5,81) 
1,14 (0,42-3,12) 

 
2,53 (1,63-3,93) 

 
4,00 

 
0,045 

Civil 
Sem parceiro 
Com parceiro 

 
2,24 (1,35-3,71) 
2,74 (1,20-5,89) 

 
2,38 (1,56-3,63) 

 
0,19 

 
0,667 

Escolaridade 
Até 1º incomp. 
1º comp. e + 

 
1,67 (0,90-3,08) 
4,49 (2,52-7,99) 

 
2,43 (1,59-3,73) 

 
5,33 

 
0,021 

Tabagismo na cirurgia 
Sim 
Não 

 
1,25 (0,19-8,07) 
2,63 (1,72-4,03) 

 
2,46 (1,62-3,74) 

 
0,58 

 
0,446 

IMC 
Sobrepeso 
Adequado 

 
1,83 (1,12-3,01) 

7,71 (2,99-19,89) 

 
2,41 (1,58-3,68) 

 
6,94 

 
0,008 

Total de dias c/ dreno 
8 dias e + 
até 7 dias 

 
2,11 (1,29-3,43) 
3,22 (1,40-7,44) 

 
2,32 (1,52-3,53) 

 
0,74 

 
0,389 

Quimioterapia 
Sim 
Não 

 
2,70 (1,73-4,20) 
1,67 (0,58-4,79) 

 
2,42 (1,59-3,66) 

 
0,68 

 
0,409 

Cirurgia 
Radical 
Conservadora 

 
2,22 (1,37-3,62) 
3,80 (1,70-8,47) 

 
2,48 (1,64-3,77) 

 
1,25 

 
0,264 

Linfadenectomia 
Total 
Parcial 

 
2,45 (1,31-4,57) 
3,52 (1,84-6,76) 

 
2,80 (1,77-4,43) 

 
0,63 

 
0,427 

Comprom. Ganglionar 
Sim 
Não 

 
2,32 (1,43-3,77) 
2,53 (1,22-5,26) 

 
2,40 (1,60-3,60) 

 
0,04 

 
0,845 

Estadiamento 
> II B 
até II A 

 
2,18 (1,32-3,62) 
3,29 (1,58-6,85) 

 
2,53 (1,67-3,82) 

 
0,82 

 
0,366 

Edema Precoce 
(sintomas) 
Sim 
Não 

 
1,77 (1,01-3,09) 
3,55 (1,90-6,63) 

 
2,21 (1,45-3,38) 

 
2,67 

 
0,102 

Alteração sensibilidade 
Sim 
Não 

 
1,64 (0,79-3,41) 
3,49 (2,15-5,68) 

 
2,46 (1,61-3,74) 

 
2,84 

 
0,091 

Alcance da mobilidade 
Limitado 
Normal 

 
1,58 (0,38-6,67) 
2,92 (1,85-4,63) 

 
2,77 (1,79-4,28) 

 
0,64 

 
0,425 

         *     Confundimento = RR ajustada < 1,93 e > 2,89 (20%) 
        * *  P valor significativo < 0,05 
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 Na associação entre alcance de mobilidade e linfedema, não foram identificadas 

possíveis variáveis de confundimento ou interação que pudessem estar influenciando, de 

alguma maneira, a magnitude observada (tabela 25). 

 
 
 

Tabela  25  -    Associação entre alcance da mobilidade e linfedema ajustada  pelas variáveis selecionadas 
OR bruta = 1,76 ( 1,14 – 2,71)  

 
Variável ajustada RP estrato(IC) RR MH (IC) * χ² Woolf P valor ** 

Idade 
Ate 50 anos 
> 51 anos 

 
2,61 (1,27-5,37) 
1,47 (0,86-2,51) 

 
1,72 (1,12-2,66) 

 
1,58 

 
0,208 

Etnia 
Branca 
Outras 

 
1,25 (0,63-2,47) 
2,39 (1,38-4,14) 

 
1,73 (1,12-2,66) 

 
2,11 

 
0,146 

Civil 
Sem parceiro 
Com parceiro 

 
1,36 (0,79-2,34) 
2,59 (1,26-5,34) 

 
1,66 (1,08-2,56) 

 
1,96 

 
0,162 

Escolaridade 
Até 1º incomp. 
1º comp. e + 

 
1,93 (1,17-3,18) 
1,34 (0,57-3,15) 

 
1,73 (1,12-2,66) 

 
0,52 

 
0,473 

Tabagismo na cirurgia 
Sim 
Não 

 
5,00 (1,53-16,38) 
1,49 (0,92-2,42) 

 
1,75 (1,13-2,71) 

 
3,41 

 
0,065 

IMC 
Sobrepeso 
Adequado 

 
1,73 (1,11-2,68) 
1,51 (0,36-6,33) 

 
1,70 (1,11-2,59) 

 
0,03 

 
0,862 

Total de dias c/ dreno 
8 dias e + 
até 7 dias 

 
1,36 (0,80-2,33) 
2,76 (1,31-5,81) 

 
1,69 (1,09-2,60) 

 
2,26 

 
0,132 

Estadiamento 
> II B 
até II A 

 
1,59 (0,95-2,64) 
2,09 (0,95-4,60) 

 
1,72 (1,12-2,64) 

 
0,33 

 
0,568 

Cirurgia 
Radical 
Conservadora 

 
1,70 (1,05-2,77) 
1,91 (0,74-4,92) 

 
1,74 (1,13-2,69) 

 
0,05 

 
0,830 

Linfadenectomia 
Total 
Parcial 

 
2,37 (1,36-4,12) 
1,22 (0,54-2,77) 

 
1,83 (1,16-2,89) 

 
1,72 

 
0,190 

Comprom. Ganglionar 
Sim 
Não 

 
1,71 (1,04-2,83) 
1,41 (0,60-3,29) 

 
1,61 (1,04-2,49) 

 
0,15 

 
0,698 

Radioterapia 
Sim 
Não 

 
1,88 (1,18-3,01) 
1,07 (0,35-3,24) 

 
1,67 (1,08-2,58) 

 
0,85 

 
0,356 

Edema Precoce (sint.) 
Sim 
Não 

 
1,52 (0,85-2,71) 
2,00 (1,05-3,83) 

 
1,72 (1,12-2,64) 

 
0,39 

 
0,531 

Infecção braço 
Sim 
Não 

 
1,13 (0,27-4,77) 
2,05 (1,29-3,27) 

 
1,96 (1,26-3,05) 

 
0,59 

 
0,441 

Alteração sensibilidade 
Sim 
Não 

 
2,18 (1,22-3,91) 
1,43 (0,74-2,75) 

 
1,79 (1,16-2,76) 

 
0,89 

 
0,345 

         *     Confundimento = RR ajustada < 1,42 e > 2,10 (20%) 
         * *  P valor significativo < 0,05 
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9. DISCUSSÃO 

 
 
 
 
 
 

 O estudo de prevalência, ou seccional, é um estudo onde as condições de exposição 

e de doença são obtidas simultaneamente em um ponto no tempo ou em certo período 

de tempo (Kelsey, 1996). 

Como as informações são obtidas de maneira simultânea, muitas vezes não é 

possível determinar se a exposição precedeu ou foi resultado da doença. Outra limitação 

deriva do fato  de este deliamento analisar casos prevalentes, podendo os dados obtidos 

refletir os determinantes de sobrevida da doença. Conseqüentemente, os estudos 

seccionais podem sugerir possíveis fatores de risco, mas não estabelecer sua etiologia 

(Gordis, 1996). A opção por este delineamento se deve ao fato de ser esta uma primeira 

aproximação do problema, ainda não estudado em nosso meio. 

Como o estudo foi realizado em um hospital público de referência para atendimento 

de câncer de mama no estado do Rio de Janeiro, com ampla cobertura da população 

para esse tipo de tumor, acreditamos que represente a população de mulheres, sem 

doença ativa e que aderem ao esquema de seguimento do INCa III. 

O seguimento pós-tratamento de câncer de mama é realizado de rotina, 

semestralmente e/ou anualmente, não sendo fornecida alta, mesmo após longo período 

de  acompanhamento.  

Após a solução de problemas iniciais relacionados ao encaminhamento das 

mulheres à pesquisa, foi definido que seria a partir do encaminhamento de todas as 20 

primeiras mulheres que chegassem ao referido ambulatório, sem que fossem dadas 

informações prévias a respeito da pesquisa, assim sendo acreditamos que não houve 

viés na seleção desses encaminhamentos. A quantidade de 20 atendimentos foi 

determinada, por ser a capacidade máxima de atendimentos que poderíamos realizar 

diariamente. 

As mulheres com câncer de mama bilateral foram excluídas do estudo, pois 

utilizamos o membro contralateral como controle, uma vez que não se dispunha das 

medidas de circunferência do membro afetado no pré-operatório. A ausência de 
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linfadenectomia axilar também foi critério de exclusão, pois o estudo visava analisar 

fatores associados ao linfedema entre mulheres submetidas à linfadenectomia axilar. As 

mulheres com relato de alteração funcional em membros superiores, anterior ao 

diagnóstico de câncer de mama, foram excluídas para garantir que as complicações 

observadas fossem decorrentes do tratamento. Mulheres com tempo de 

acompanhamento inferior a seis meses, entre o tratamento cirúrgico e a entrevista, 

foram excluídas, pois o edema encontrado poderia ser um processo de adequação dos 

mecanismos compensatórios de drenagem linfática. Aquelas tratadas em outros 

hospitais foram excluídas, pois a coleta de dados no prontuário poderia ser incompleta. 

A dificuldade em responder as perguntas realizadas poderia interferir na coleta de 

dados, sendo este o último critério de exclusão adotado.  

A fim de verificar possíveis viéses de seleção por não participação, as mulheres que 

se recusaram a participar do estudo tiveram algumas variáveis levantadas a partir de 

seus prontuários médicos. Como essas mulheres apresentaram uma freqüência 

significativamente maior de cirurgias conservadoras, assim como, um menor 

comprometimento ganglionar, isso poderia ter ocasionado uma superestimação das 

prevalências observadas. Contudo, acreditamos que o fato não seja expressivo, uma vez 

que não houve diferenças para as variáveis número de gânglios retirados e tipo de 

linfadenectomia que têm associação mais importante com linfedema. 

Na medida em que o exame físico foi realizado sempre pelo mesmo observador 

(A.B.), de forma padronizada, acreditamos ter diminuído possíveis viéses relacionados 

com o entrevistador.  

 A maior prevalência de linfedema encontrada no estudo foi no terço médio do 

braço. Entretanto, como a medição é efetuada no ventre muscular, pode haver 

diferenças entre o membro dominante e o não dominante, o que pode, algumas vezes, 

levar à caracterização errônea de linfedema, conforme ressaltado por Kissin (1986) e 

Godal (1982).  Este problema ocorre sempre que utilizamos o membro contra-lateral 

como controle. Para amenizar essa dificuldade, buscamos classificar como linfedema 

apenas os casos com diferença igual ou superior a 2 cm na perimetria e 200 ml na 

estimativa do volume do membro. 

 Os dados obtidos através de critérios objetivos mostraram prevalências de 20,8% 

através do volume estimado, e 30,7% através da perimetria.   

 Ao considerarmos os estudos que utilizaram a perimetria com o mesmo ponto de 

coorte empregado por nós, observamos uma concordância com o estudo de Brismar 
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(1983) e valores discrepantes em relação aos dados obtidos por Corneillie (1984), que 

encontrou prevalência de 8,9%. Os estudos citados foram realizados prospectivamente, 

com um tempo de seguimento semelhante, num período em que os tratamentos 

realizados eram menos conservadores em relação aos dias atuais. A análise dos artigos 

não nos permitiu identificar as razões que justificassem tais diferenças.  

 Segundo Casley-Smith (1994), o método indireto de medição do volume do 

membro tem uma boa acurácia, quando comparada com o volume obtido pela 

submersão do membro (coeficiente de correlação = 0,98). Em nosso estudo, este foi o 

método empregado para a medição do volume do membro, sendo observada uma 

prevalência de 20,8%, pouco inferior aos resultados obtidos por McNair (1999) e muito 

superior ao observado no estudo de Hoe (1992), que havia encontrado uma prevalência 

de 7,6%.  

Casley-Smtih (1994) considera tanto a circunferência, como o volume do membro, 

métodos igualmente válidos na mensuração do edema. Kissin (1986) relatou ser a 

perimetria inacurada, pois varia com o grau de constrição dos tecidos moles que o 

observador emprega, sendo preferencial medir o volume de forma direta. Em nosso 

estudo, o mesmo observador mediu as circunferências de todas as mulheres estudadas, e 

foi dada atenção ao grau de constrição empregado durante o exame, o que deve ter 

reduzido possível variabilidade intra-observador. 

Encontramos uma concordância entre os achados de linfedema, obtidos através de 

critérios subjetivos, no nosso estudo e nos principais relatos da literatura, como o estudo 

de Kissin (1986) e Chiverton (1987). 

Entre todos os critérios utilizados na definição de caso de linfedema, o de menor 

prevalência foi o relato em prontuário, o que pode ser explicado pela ausência de 

mensuração dos membros superiores no exame físico, pela falta de relato escrito do 

diagnóstico, ou pela não valorização dos sintomas sugestivos de linfedema.  

Os critérios objetivos apresentaram um coeficiente Kappa de 0,71, considerado 

como boa concordância, segundo Morgenstein. Não dispomos na literatura de outros 

estudos que tenham analisado essa questão.  

Os critérios subjetivos mostraram uma estatística Kappa pobre, conferindo uma 

baixa reprodutibilidade a esses métodos. Entretanto, o sintomas sugestivos de linfedema 

podem ser indicativos de edemas subclínicos, não detectáveis ao exame físico. 
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 A complicação observada com maior freqüência em nosso estudo foi à alteração de 

sensibilidade no trajeto do nervo intercostobraquial (55,3%), que apresentou valores 

intermediários aos observados por Chiverton (1987) (87%) e àqueles encontrados em 

outros estudos, onde a freqüência oscilou entre 35% e 45% (Paci, 1996; Warmuth, 

1998; Abdullah, 1998). 

 O seroma, definido pelo relato de acúmulo de líquido após a retirada do dreno de 

sucção com necessidade de aspiração do conteúdo, apresentou uma freqüência elevada 

(54,3%), sendo maior que a relatada na literatura. No estudo publicado por Sauter 

(1993), o percentual de seroma foi de 47%, com base em uma amostra de 20 mulheres 

com tumores localmente avançados. Jolly (1981) encontrou prevalência de seroma de 

45%, em uma população  de mulheres mastectomizadas entre 1971 a 1974. Browse 

(1996) relatou uma freqüência de 43% em mulheres submetidas à linfadenectomia 

axilar completa. Os estudos que apresentaram uma menor freqüência de seroma foram 

realizados em mulheres com diagnóstico precoce e esvaziamento ganglionar parcial 

(Siegel, 1990; Chiverton, 1987). Os fatores relacionados ao aparecimento do seroma 

podem estar associados ao estadiamento tumoral e ao tratamento realizado, pois 73% 

das mulheres do nosso estudo foram submetidas a mastectomia e aproximadamente 

metade era constituído de mulheres com diagnóstico de câncer de mama avançado, o 

que justificaria a maior prevalência de seroma encontrada, concordante com estudos em 

populações com características semelhantes. 

 A prevalência do edema precoce teve grande variabilidade, dependendo do critério 

utilizado para diagnóstico: por relato em prontuário (3,6%), relato da paciente de 

“inchaço” no membro (29,4%), relato de sintomas sugestivos de edema (42,6%), todos 

até seis meses após o procedimento cirúrgico. Paci (1996) havia identificado edema 

precoce em 16,4% das mulheres examinadas, quando utilizava critérios objetivos. A 

análise da informação a partir do prontuário não costuma ser um método adequado para 

identificar as mulheres que apresentam linfedema precoce, uma vez que nem sempre os 

dados estão disponíveis. A identificação do edema precoce, a partir de técnicas 

subjetivas relacionadas com a paciente, tende a superestimar o linfedema (NBCC, 

1998), porém, neste estudo seccional, seria inviável determinar  o edema precoce 

utilizando técnicas objetivas.  

  A prevalência de infecção no braço foi 9,1%, sendo compatível com os dados 

obtidos por Warmuth (1998). 
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 As mulheres estudadas apresentaram uma prevalência de infecção cicatricial de 

3,3%. Sauter (1993), encontrou uma freqüência elevada de 41%, fato que pode ser 

explicado porque, como já citado  anteriormente, este estudo considerava apenas 

mulheres com tumor localmente avançado. A maioria dos relatos na literatura mostram 

prevalências que variam entre  0,8 % a 7,4 % (Aitken, 1984; Coeneillie, 1984; 

Chiverton, 1987; Aitken, 1989; Siegel, 1990; Paci, 1996; Canavese, 1997), estando de 

acordo com os dados obtidos em nosso estudo. 

  Os dados observados de prevalência de necrose pericicatricial são compatíveis com 

os apresentados por outros autores (Corneillie, 1984; Chiverton, 1987; Paci, 1996), 

sendo que Jolly (1981) havia encontrado freqüência de 12,29% em um estudo onde uma 

alta proporção de mulheres havia recebido tratamento radical. 

 O hematoma foi uma complicação rara, tanto em nosso estudo, como na literatura 

(Corneillie, 1984; Chiverton, 1987; Siegel, 1990; Canavese, 1997). 

 A escápula alada, decorrente da lesão do nervo torácico longo, foi observada em 

6,3% das mulheres estudadas. Os principais relatos da literatura mostravam prevalências 

bastante diferenciadas, de 1,5 % e 12,6% (Siegel, 1990; Paci, 1996).  

 Na análise bivariada, a idade não se mostrou associada ao linfedema, sendo 

compatível com os dados produzidos por Kissin (1986), Segerstron (1992), McNair 

(1999) e Edwards (2000). Outros estudos encontraram associação: um deles mostrou 

um risco maior para as mais idosas (Pezner, 1986) e outro para idade mais jovem 

(Warmuth, 1998). Assim sendo, permanece inconclusivo se essa variável é um fator de 

risco para o linfedema. 

 A condição de menopausa foi outro fator não associado em nosso estudo, o mesmo 

ocorrendo com os estudos de Kissin (1986) e McNair (1999). O lado em que a cirurgia 

foi realizada, no que concerne a dominância do membro, também não esteve associado 

ao linfedema, estando de acordo com todos os outros trabalhos em que esta variável foi 

estudada (Kissin, 1986; Segerstron, 1992; Warmuth, 1998; McNair, 1999; Edwards, 

2000).  

 As variáveis socioeconômicas, a hipertensão arterial sistêmica (HAS), o hábito de 

tabagismo e a presença de micoses em membro superior não foram estatisticamente 

associadas ao linfedema, sendo fatores inconclusivos em diversos estudos (Kissin, 

1986; Warmuth, 1998, McNair, 1999), embora exista uma plausibilidade biológica para 

as referidas associações. As variáveis sócio econômicas podem ter alguma relação com 
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o linfedema, uma vez que as atividades da vida diária são diferentes entre os grupos 

sociais no que concerne ao esforço físico empregado nas atividades domésticas, 

profissionais e de lazer, favorecendo desta maneira a condução linfática (Duque, 2000). 

A HAS pode desencadear alterações nos vasos sanguíneos, levando a distúrbios 

vasculares (Robbins, 1986), que poderiam afetar de forma indireta a circulação linfática. 

O tabagismo também pode influenciar de alguma maneira o linfedema, pois as mulheres 

que fazem uso de tabaco no pré-operatório, tem uma pior cicatrização, tendo um risco 

maior de desenvolver complicações cicatriciais e conseqüentemente, o linfedema. As 

micoses servem como uma porta de entrada para microorganismos causadores de 

processos infecciosos, podendo dificultar a drenagem linfática (Medeiros, 2000). 

 A obesidade foi à única variável relacionada às características da paciente que se 

mostrou associada ao linfedema, concordando com os resultados assinalados por 

Segerstron (1992) e Warmuth (1998).  Entretanto, essa associação pode estar 

superestimada nas mulheres submetidas à linfadenectomia axilar, uma vez que esta 

variável se mostrou associada tanto com o linfedema, como com a obesidade 

(confundimento). As mulheres que fizeram radioterapia axilar, na presença de 

obesidade, tiveram sua razão de prevalência subestimada na associação entre IMC e 

linfedema. O estadiamento tumoral inicial, nas pacientes com sobrepeso, se mostrou 

mais associado ao linfedema, quando comparado com o estadiamento avançado. Isto 

pode ter ocorrido devido aos cuidados pessoais e de tratamentos médicos mais intensos 

naquelas consideradas com pior prognóstico, reduzindo assim, os riscos do linfedema.   

No que concerne a infecção do membro superior, as mulheres obesas com história 

de infecção tiveram um risco menor de terem linfedema, quando comparadas com as 

obesas sem história de infecção, denotando, mais uma vez, a atenção em relação aos 

cuidados precoces com o membro. Entretanto, seria necessária uma análise mais 

aprofundada para avaliar essas interações.  

Em relação às variáveis relacionadas a características do tratamento, o período de 

seguimento não se mostrou associado ao desenvolvimento de linfedema, 

independentemente do ponto de coorte utilizado (2, 3, 4 ou 5 anos). Estes resultados são 

concordantes com aqueles obtidos por Kissin (1986).  

Observamos que, quando o período de seguimento foi analisado segundo o 

estadiamento do tumor, para as mulheres diagnosticadas nos estádios mais iniciais do 

câncer de mama (até II A), o tempo de seguimento aumentou a prevalência de 

linfedema, sendo um pouco mais que o dobro do segundo para o terceiro ano, subindo 
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depois dois pontos percentuais no quarto ano e, então, mantendo-se estável. Entretanto, 

nas mulheres com estadiamentos mais avançados, a prevalência se manteve alta e 

bastante similar nos diferentes tempos de seguimento. Nos estádios avançados, o 

tratamento inicial tende a ser mais agressivo, levando a uma insuficiência linfática mais 

acentuada. Nos tratamentos conservadores, os fatores associados ao linfedema podem 

requerer um maior período de latência até a instalação do mesmo. 

Tadych (1987) observou que o total de volume drenado pelo dreno de sucção era 

um fator de risco para o linfedema. Em nosso estudo, observamos o total de dias com o 

dreno, que se mostrou associado ao linfedema quando a permanência era acima de 8 

dias. O volume drenado não pode ser obtido por se tratar de um estudo seccional, sendo 

impossível à coleta deste dado. O tipo de cirurgia realizada se mostrou associado tanto à 

permanência do dreno, como ao linfedema, levando a uma subestimação da magnitude 

da associação encontrada. O relato de sintomas sugestivos de edema precoce interagiu 

nesta associação, podendo ser levantada à hipótese de que as mulheres que 

permaneceram por mais de oito dias com o dreno de sucção, e que tenham apresentado 

sintomas precoces no membro, tiveram acesso a condutas preventivas e curativas, 

levando a diminuição no risco de evoluírem para o linfedema. 

 A terapia sistêmica não se mostrou associada ao linfedema, em concordância com 

os dados publicados por outros autores (Kissin, 1986, Ryttov, 1988; Warmuth, 1998; 

Edwards, 2000). 

 Em relação ao tratamento cirúrgico realizado (conservador x radical), as mulheres 

submetidas a tratamento radical apresentaram um risco maior de terem linfedema, 

embora sem significância estatística. Outros estudos também não haviam encontrado 

associação significativa desta variável com o linfedema (Brismar, 1983; Kissin, 1986; 

Hoe, 1992; Paci, 1996).  

A linfadenectomia total e o esvaziamento acima de 16 gânglios se mostraram 

menos associados ao linfedema, do que as técnicas axilares mais conservadoras. 

Entretanto, esse resultado não foi compatível com os estudos publicados na literatura 

(Kissin, 1986; Pezner, 1986; Edwards, 2000), que observaram associação 

significativamente maior em cirurgias axilares mais radicais, exceção feita a Warmuth 

(1998) que não encontrou associação com o número de linfonodos retirados. A 

quantidade de gânglios retirados é definida pelo patologista, podendo apresentar pouca 

precisão devido a grande variabilidade intra e interpatologista. Uma provável explicação 

para este achado, deriva do fato de que o esvaziamento dos primeiros níveis axilares 
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provoca maior lesão, resultando em pouca diferença ao compararmos com o 

esvaziamento completo, no que concerne a destruição de vias linfáticas. Talvez o que 

possa fazer diferença seja a comparação do esvaziamento por amostragem, com o 

esvaziamento dos primeiros níveis axilares. 

 A radioterapia desempenhou um importante papel no desenvolvimento do 

linfedema, principalmente quando axilar. O mesmo resultado foi encontrado por 

Brismar (1983), Kissin (1986), Ryttov (1988) e Segerstron (1992). A radioterapia axilar 

normalmente é executada nos casos de comprometimento axilar intenso, sendo esta 

então uma variável que superestima a magnitude de associação entre a radioterapia 

axilar e o linfedema.  Foi observada uma interação com a escolaridade, porém, como o 

nível de instrução pode ser considerado um indicador do nível sócio-econômico, é 

possível que as mulheres com baixa renda, desenvolvam atividades profissionais e 

domésticas com um grau de exigência física maior, levando a um desenvolvimento de 

vias secundárias de drenagem linfática prévias ao diagnóstico de câncer de mama, assim 

como um retorno mais rápido a essas atividades, tudo isso favorecendo um risco menor 

de desenvolvimento do linfedema neste grupo, mesmo na presença de radioterapia 

axilar.  Outro fator modificador de efeito da radioterapia axilar na prevalência do 

linfedema foi o tratamento cirúrgico, porém as cirurgias conservadoras são sempre 

acompanhadas de radioterapia em mama residual.  

 As mulheres que tinham comprometimento dos linfonodos axilares apresentaram 

um risco significativamente maior de evoluir para o linfedema. Esse resultado não é 

suportado pela literatura (Hoe, 1992, Warmuth, 1998, Edwards, 2000), exceção feita ao 

trabalho de Kissin (1986). 

A radioterapia axilar e o estadiamento tumoral foram variáveis que se relacionaram 

tanto com o comprometimento ganglionar, como com o linfedema, levando a uma 

superestimação da magnitude da associação observada.  

 As mulheres diagnosticadas em estádios tumorais avançados (> II B) apresentaram 

um risco estatisticamente maior de desenvolverem linfedema, quando comparadas com 

os estadiamentos iniciais. A análise estratificada evidenciou que  o IMC foi uma 

variável de interação, ou seja, as mulheres com estadiamento avançado e obesas 

apresentaram um risco significativamente menor de terem linfedema, quando 

comparadas com as diagnosticadas tardiamente, porém com peso adequado. Uma 

análise mais detalhada necessita ser realizada, a fim de buscar explicações plausíveis 

para esse achado. 
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 O edema precoce, tanto obtido através do relato de sintomas sugestivos, como pelo 

relato de edema pala própria mulher, esteve associado ao linfedema. Entretanto, 

resultados divergentes foram encontrados por Corneillie (1984), Kissin (1986), Paci 

(1996) e Liljegren (1997).   

 Um fator associado ao linfedema foi o relato de infecção no membro superior, 

resultado também observado por Segerstron (1992). Quando estratificamos pelas 

variáveis relacionadas à etnia e à escolaridade, ocorreu uma modificação da associação 

observada. As mulheres brancas e com nível de escolaridade mais elevado, que 

relataram história de infecção em membro superior, mostraram um risco estatiscamente 

maior de terem linfedema, quando comparadas com aquelas com história de infecção, 

porém com baixa escolaridade e não classificadas como brancas. A etnia em nosso país 

é uma variável de difícil classificação, devido à intensa miscigenação da nossa raça.    A 

escolaridade mais elevada, conforme mencionado anteriormente, corresponde a um 

risco maior de linfedema. A infecção no membro superior precisa ser melhor 

investigada, no sentido de estabelecer uma melhor relação de temporalidade entre ela e 

o linfedema. Alguns autores discutem se a infecção é causa ou conseqüência do 

linfedema, o que mudaria a visão atual relativa à orientação preventiva e condutas 

adaptativas, que influencia de maneira negativa o retorno às atividades de vida diária 

das mulheres submetidas a tratamento para câncer de mama  (Rockson, Casley-Smith, 

1996) 

 O hematoma foi um importante fator de risco para o linfedema, entretanto o 

tamanho da amostra não permitiu estabelecer uma relação estatisticamente significativa.  

 Os movimentos de alcance da mobilidade, rotação externa e abdução, e rotação 

interna e adução anterior foram associadas ao linfedema, sendo que o último não foi 

estatisticamente significativo. Não podemos, entretanto, considerar um fator de risco, 

pois não foi possível estabelecer a temporalidade, podendo o mesmo atuar como causa 

ou conseqüência.  
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10. CONCLUSÃO  

 

 

 A prevalência de linfedema em mulheres submetidas a tratamento cirúrgico para 

câncer de mama variou de 16,2 % a 30,7 %, dependendo do critério utilizado no 

diagnóstico de linfedema.  

 Os critérios objetivos foram os que apresentaram melhor concordância com 

coeficiente Kappa de 0,71. Os critérios subjetivos não apresentaram boa confiabilidade.   

 As variáveis positivamente associadas ao linfedema foram: IMC, total de dias com 

dreno, radioterapia, radioterapia axilar, comprometimento ganglionar, edema precoce, 

infecção no membro superior, limitação no movimento de alcance global da mobilidade 

e na rotação externa e abdução.  

 Estudos prospectivos são necessários para que se possa estabelecer os fatores de 

risco mais relevantes na etiologia do linfedema. 
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11. SUGESTÕES 

 

 

Em termos de qualidade de vida da paciente submetida a tratamento 

cirúrgico para câncer de mama o principal objetivo é a prevenção de complicações, 

para isso sendo fundamental o seu diagnóstico precoce.  

Os sintomas sugestivos de linfedema devem merecer especial atenção da 

equipe de saúde que, durante o acompanhamento da paciente, deve buscar a 

detecção precoce do linfedema.  

Um estudo de coorte, que permitiria identificar de maneira precisa, o 

momento de ocorrência do linfedema, bem como os fatores a ele associados, 

poderia levar à determinação de condutas preventivas eficazes. 
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ANEXOS 

  

Anexo 1 – Ficha de identificação e preenchimento de critérios de inclusão 

 
Estudo de prevalência de linfedema de membro superior em mulheres 

submetidas a tratamento para câncer de mama 
 

Ficha 1 

 
 

A1. Entrevistador: ____________________      A1.  
 

A2. Data da entrevista:      A2     
 

A – Critérios de inclusão 

 
B1. Nome completo: _______________________________________________________ 

B2. Número do prontuário médico          B2.     

A3. Câncer de mama bilateral    ( 1 ) sim ( 2 ) não A3.  

A4. Cirurgia sem esvaziamento axilar  ( 1 ) sim ( 2 ) não A4.  

A5. Doença ativa locoregional ou a distância ( 1 ) sim ( 2 ) não A5.  

A6. Menos de 6 meses do tto cirúrgico  ( 1 ) sim ( 2 ) não A6.  

A7. Doença psíquica / mental   ( 1 ) sim ( 2 ) não A7.  

A8. Proveniente de outro hospital    ( 1 ) sim ( 2 ) não A8.  

A9. Alteração funcional de membros superiores direito e/ou esquerdo anterior ao 

tratamento para  câncer   de mama   ( 1 ) sim ( 2 ) não A9.  

 

Serão incluidas no estudo apenas as mulheres que responderem “não”  ( 2 ) a TODAS as 

questões acima.  

 

A10. Preenche os critérios de inclusão  ( 1 ) sim ( 2 ) não A10.  

A11. Aceitou participar do estudo    ( 1 ) sim ( 2 ) não A11.  
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Anexo 2 – Consentimento informado 

 

 

Estudo de prevalência de linfedema de membro superior em mulheres 
submetidas a tratamento para câncer de mama 

 
 

Instituição: Fundação Oswaldo Cruz / Escola Nacional de Saúde Pública / DEMQS 
Pesquisadora responsável:  Anke Bergmann       Fone: 9955-8733 E-mail: anke@ensp.fiocruz.br 
Agência financiadora: Capes 

   
 

Consentimento Informado 
 
 

O Câncer de mama representa um importante problema de saúde pública, devido ao aumento de sua 
incidência, em vários países. Os tratamentos realizados, que dependem do estado atual da doença, buscam ser 
cada vez mais conservadores e a qualidade de vida das mulheres que passaram por esta experiência é de 
extrema importância. Entre as complicações decorrentes do tratamento, o linfedema (inchaço) no braço é 
uma das que mais interferem na qualidade de vida após o tratamento e estudos ainda precisam ser realizados, 
a fim de que se possa intervir de forma preventiva.  

 
Para tal, estamos realizando um estudo sobre linfedema (inchaço no braço) em mulheres submetidas 

ao tratamento para câncer de mama. Este estudo tem como objetivo conhecer o quanto o linfedema afeta as 
mulheres e os possíveis fatores envolvidos no seu desenvolvimento. Para isso, gostaríamos de contar com a 
sua colaboração durante aproximadamente uma hora para responder a algumas perguntas e para que possa ser 
feito um exame físico no seu braço e no local da cirurgia. Serão feitas perguntas sobre o seu tratamento, seus 
sintomas antes e após de iniciar o tratamento na mama, e suas atividades rotineiras.  

 
A sua participação é de extrema importância, mas gostaríamos de deixar claro que esta pesquisa é 

independente do seu tratamento e não influenciará de maneira alguma o seu tratamento caso você não 
concorde em participar. Você poderá desistir de responder às perguntas a qualquer momento, bastando 
informar ao pesquisador, sem que isso provoque qualquer modificação no acesso ao seu tratamento. 

 
Todas as informações pessoais obtidas durante o estudo serão estritamente confidenciais e os 

registros no prontuário estarão disponíveis apenas para os médicos envolvidos no estudo e para a Agência 
Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Os dados obtidos poderão ser publicados apenas 
com fins científicos, pelo responsável do projeto ou seus autorizados. A identidade do participante 
permanecerá em sigilo.  

 
Você deve guardar este termo de consentimento e toda vez que tiver algum problema ou dúvidas 

sobre este estudo, deve telefonar para a Dra. Silvia Bacelar, responsável pela obtenção do consentimento, no 
telefone 242-1122 ramal 2408 / 2411. 

 
  Data: ____/____/____ 
 
 
  Nome do entrevistado: _________________________________________________ 
  Registro: ____________________ 

Assinatura: __________________________________________________________ 
 
  Nome do responsável (quando necessário): ________________________________ 
  Registro geral: _______________________ órgão emissor: ___________________ 
  Assinatura: __________________________________________________________ 
 
  Nome do pesquisador: Anke Bergmann 
   Registro geral: 20565-F   órgão emissor: Crefito 2  
  Assinatura: __________________________________________________________ 
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Anexo 3 – Coleta de dados de prontuários (recusas) 

 
(Anke5.dbf) - Coleta de dados do prontuário (PACIENTES NÃO ACEITARAM)  

 
 
 

1. Nome completo (nome):________ ___________________________________________ 
 

2. Número prontuário         
  

3. Data de nascimento:       dnasc      
 

4. Escolaridade: 
( 1 ) analfabeto  ( 2 ) I grau incompleto  ( 3 ) I grau completo 
( 4 ) II grau incompleto ( 5 ) II grau completo   ( 6 ) III grau incompleto 
( 7 ) III grau completo ( 8 ) PG incompleta      ( 9 ) PG completa 

 
 

5. Data da cirurgia:        dataciru    
 

6. Tipo de cirurgia realizada:                                      prcirurg  
( 1 ) tumorectomia      ( 3 ) quadrantectomia   ( 5 ) Patey   ( 7 ) outros  
( 2 ) segmentectomia   ( 4 ) Halsted    ( 6 ) Madden    

 
   

7. Número de linfonodos retirados               gglretir  
 
 

8. Número de linfonodos comprometidos         gglcompr  
 
 

9. Estadiamento              estadio  
( 1 ) 0   ( 5 ) III A 
( 2 ) I    ( 6 ) III B 
( 3 ) II A  ( 7 ) IV 
( 4 ) II B  ( 8 ) não informado 
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Anexo 4 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa  CEP  - INCa 
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Anexo 5 – Aprovação do Comitê de Ética da Fundação Oswaldo Cruz 
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Anexo 6 – Entrevista 
 
Estudo de prevalência de linfedema de membro superior em mulheres 

submetidas a tratamento para câncer de mama 
 

Ficha 2 -Entrevista 

Entrevistador: ___________________________      

  

Horário de início da entrevista:                 h   min. 
 
B - Identificação  
 
B1. Nome completo do entrevistado (nome): __________________________________ 
 
B2. Número do prontuário médico              (npront)    
 
B3. Data de nascimento completa:                         (datnasc)    
 
B3. a.  Idade em anos:               (idade)  
 
B4. Endereço completo do entrevistado ( ver se dados conferem com o prontuário): 
Rua: ____________________________________ n°________  compl. ____________ 
Bairro: ________________________________  Cidade: ______________ UF: ______ 
Fone:  (res) _________________   (com) _______________  (cel) _________________ 
 
B5. Etnia:           (etnia)  
( 1 ) negro   ( 2 ) branco   ( 3 ) pardo  ( 4 ) asiático   ( 5 ) outros____________  
 
B6. Qual é o seu estado civil atual?             (estcivil)  
( 1 ) solteira  ( 2 ) casada  ( 3 ) vivendo como casada    
( 4 ) separada  ( 4 ) divorciada ( 5 ) viúva    
 
B7. Qual é a sua escolaridade (nível educacional)?            (escolar)  
( 1 ) analfabeto  ( 2 ) I grau completo   ( 3 ) I grau incompleto 
( 4 ) II grau completo ( 5 ) II grau incompleto             ( 6 ) III grau completo 
( 7 ) III grau incompleto ( 8 ) PG completa              ( 9 ) P.G.incompleta 
       
B8. Qual é a mão que a sra mais usa para fazer as suas atividades como escrever? 
( 1 ) direita  ( 2 ) esquerda    ( 3 ) as duas                        (ladpred) 
   
B9. Qual a sua atividade principal / trabalho atual?          (ocupatua)  
( 1 ) do lar              ( 2 ) comércio   ( 3 ) doméstica  
( 4 ) escritório  ( 5 ) cozinheira  ( 6 ) costureira 
( 7 ) outros ______________ 
 
B10. Qual era a sua atividade principal antes de ser tratada para câncer de mama?       
( 1 ) do lar  ( 2 ) comércio   ( 3 ) doméstica                 (ocupante)  
( 4 ) escritório ( 5 ) cozinheira  ( 6 ) costureira 
( 7 ) outros ______________ 
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C - História reprodutiva 

C1. Você tem filhos menores que 5 anos?           (filhopeq)  
( 1 ) sim        ( 2 ) não 
 
C3. Você menstruava antes de começar o tratamento para o câncer de mama? 
( 1 ) sim. Passe para a questão C8.     ( 2 ) não.                     (menstr1)  

  
C4. Há quanto tempo você não menstruava?          (tmenstr1)  
( 1 ) menos de 1 ano    ( 2 ) mais de um ano 
 
C5. Você parou de menstruar com qual idade (em anos)?  (idmenop1)   
 
C6. Você parou de menstruar porque fez algum tratamento ou cirurgia?     (menstto1)  
( 1 ) sim        ( 2 ) não. Passe para a questão D1  
     
C7. Qual foi o tratamento que fez você parar de menstruar?                   (tipment1)  
( 1 ) retirada dos dois ovários    ( 2 ) radioterapia ( 3 ) quimioterapia    
( 4 ) outros ______________            Passe para a questão D1 
 
C8. Atualmente você menstrua?             (menstr2)  
( 1 ) sim. Passe para a questão D1  ( 2 ) não.  
 
C9. Há quanto tempo você não menstrua?          (tmenstr2)  
( 1 ) menos de 1 ano    ( 2 ) mais de um ano 

 
C9.a Você parou de menstruar com qual idade (em anos)?  (idmenop2)   
 
C10. Você parou de menstruar porque fez algum tratamento ou cirurgia?   (menstto2)  
( 1 ) sim.     ( 2 ) não. Passe para a questão D1 
 
C11. Qual foi o tratamento que fez com que você parasse de menstruar? (tipment2)  
( 1 ) retirada dos dois ovários    ( 2 ) radioterapia ( 3 ) quimioterapia    
( 4 ) outros ______________ 
  

D -  História Patológica  Pregressa 

 
D1. Você fez alguma cirurgia antes do câncer de mama?                      (cirurant)  

( 1 ) sim.     ( 2 ) não. Passe para a questão D3 
 
D2. Qual (is) cirurgias você fez antes de saber que estava com câncer de mama? Com 
que idade? 
D2.a  _________________________     anos 
D2.b    _________________________     anos 
D2.c    _________________________     anos 
D2.d   _________________________     anos 
D2.e    _________________________     anos 
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D3. Antes de iniciar o tratamento para câncer de mama, você tinha problema: 
D3.a.  cardíaco   ( 1 ) sim ( 2 ) não          (cardiaco)  
D3.b. pressão alta  ( 1 ) sim ( 2 ) não           (presalta)  
D3.c. diabetes  ( 1 ) sim ( 2 ) não          (diabetes)  
D3.d. vascular  ( 1 ) sim ( 2 ) não          (vascular)  
D3. e. artrite reumatoide ( 1 ) sim ( 2 ) não                    (artreuma)  
D3. f. artrose   ( 1 ) sim ( 2 ) não            (artrose)  
D3. g. bursite/tendinite ( 1 ) sim ( 2 ) não         (burstend)  
D3. h. outros ________________   
 
D5. Atualmente, você toma remédio de forma regular para controlar a sua pressão 
arterial?                  (hiperten)  
( 1 ) sim.    ( 2 ) não. Passe para a questãoD7.                        
 
D6. Qual o remédio que você usa para controlar a sua pressão? E qual a freqüência? 
____________________________         (comprimidos/dia) 
 
D7. Após o tratamento para câncer de mama, você teve algum  problema não 
relacionada a mama, como acidentes pessoais, traumas ou cirurgias em outros locais? 
( 1 ) sim.  ( 2 ) não. Passe para a questão E1          (problext)  

. 
 
D8. Qual foi o problema de saúde que você teve? 
__________________________________________________________________ 
 

E - Complicações cirúrgicas. 

 
E1. Nos 6 primeiros meses após a cirurgia de mama você apresentou algum destes 
sintomas no seu braço do lado da cirurgia?       
         
a) sensação de peso no braço  ( 1 ) sim ( 2 ) não     (senspes1)   
b) sensação de pele esticada  ( 1 ) sim ( 2 ) não      (estica1)    
c) diminuição dos mov. da mão/cotovelo ( 1 ) sim ( 2 ) não       (dimin1)  
d) sensação de blusa apertado no braço ( 1 ) sim ( 2 ) não        (blusa1)  
e) sensação deanel/relógio/pulseira apertados ( 1 ) sim ( 2 ) não (anel1)  

 
Caso:  ( 1 ) sim ( 2 ) não                (edeprec1)  

 
E2. Você acha que o seu braço (do mesmo lado da cirurgia) ficou inchado nos 
primeiros 6 meses após a cirurgia?          (edeprec2)  
( 1 ) sim    ( 2 ) não  

 
E3. Você apresentou em qualquer momento após a cirurgia , alguma destes sintomas no 
seu braço do mesmo lado da cirurgia?         
a) calor      ( 1 ) sim ( 2 ) não       (calorbr)  
b) dor em um determinado ponto do braço ( 1 ) sim ( 2 ) não         (dorbr)  
c) sensação de queimação     ( 1 ) sim ( 2 ) não    (queimbr)  
d) vermelhidão     ( 1 ) sim ( 2 ) não       (vermbr)  
Todas as respostas negativas, passar para E6. 
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E4. Caso você tenha marcado algum sintoma acima, você teve que tomar antibiótico 
prescrito pelo médico, para melhorar os sintomas no seu braço?    
( 1 ) sim      ( 2 ) não. Passe para a questão E6  
 
X3.  Caso:  ( 1 ) sim ( 2 ) não             (infecbra)  
 
E5. Qual o remédio que você tomou? Por quantos dias? 
______________________________________ por   (dias) 
 
E6. Você apresentou em qualquer momento após a cirurgia , alguma destes sintomas 
na(s) cicatriz(es)? 
E6.a) calor      ( 1 ) sim ( 2 ) não      (calorcic)  
E6.b) dor      ( 1 ) sim ( 2 ) não        (dorcic)  
E6.c) sensação de queimadura    ( 1 ) sim ( 2 ) não   (queimcic)   
E6.d) vermelhidão     ( 1 ) sim ( 2 ) não      (vermcic)  
Todas as respostas negativas, passar para E9. 
 
E7. Caso você tenha marcado algum sim acima, você teve que tomar antibiótico 
prescrito pelo médico, para melhorar os sintomas na sua cicatriz?     
( 1 ) sim     ( 2 ) não. Passe para a questão E9.  
( 3 ) não sei. Passe para a questão E9.  

 
X4.  Caso:  ( 1 ) sim ( 2 ) não              (infeccic)  
 
E8. Qual o remédio você tomou?    ______________________________________  
 
E8.a  Por quantos dias?                     dias 
 
E9. Você teve necrose de pele (pele morta) em volta da sua cicatriz, com necessidade de  
fazer a retirada desta pele (debridamento) com ou sem enxerto?          (necrose)  
( 1 ) sim    ( 2 ) não.  
 
E10. Você teve acúmulo de liquido (seroma) após a retirada do dreno, com necessidade 
de retirar esse líquido com agulha ou punção?             (seroma)  
( 1 ) sim.      ( 2 ) não. Passe para a questão E11.  
 
E10.a Quantas vezes você retirou o liquido com a agulha?                        
 
E11. Você apresentou uma mancha muito roxa na área operada, com necessidade de 
fazer uma aspiração ou uma pequena cirurgia para retirá-la?       (hematoma)  
( 1 ) sim.    ( 2 ) não. Passe para a questão E12 
 
E11.a Quantas vezes você precisou fazer a aspiração?                        
  
E12. Você teve alguma problema na sua cicatrização, que tenha requerido cuidados 
especiais por mais de 2 semanas?              (cicatard)  
( 1 ) sim    ( 2 ) não.  
 
E14. Você acha que atualmente o seu braço está inchado?          (linfsub1)  
( 1 ) sim.      ( 2 ) não. Passe para a questão E16.   
 
E14.a  Como você classificaria o seu inchaço no braço?            (linfclas)  
( 1 ) discreto   ( 2 ) moderado   ( 3 ) intenso 
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E15. O que você acredita que tenha provocado o seu inchaço no braço? 
______________________________________________________________________ 
 
E16. Você atualmente sente algum destes sintomas no seu braço (do mesmo lado da 
cirurgia)?   
a) sensação de peso no braço   ( 1 ) sim ( 2 ) não    (senspes2)   
b) sensação de pele esticada   ( 1 ) sim ( 2 ) não        (estica2)  
c) diminuição dos movimentos da mão/cotovelo ( 1 ) sim ( 2 ) não       (dimin2)  
d) sensação que a blusa estava apertado no braço( 1 ) sim ( 2 ) não        (blusa2)  
e) sensação de anel/relógio/pulseira apertados ( 1 ) sim ( 2 ) não         (anel2)   
 
X5.  Caso:  ( 1 ) sim ( 2 ) não                        (linfsub2)  

 
F -  Tratamentos realizados para o câncer de mama 
 
F1. Qual foi a cirurgia realizada na sua mama para tratamento do câncer de mama?          
( 1 ) tirei um pedaço da mama ( 2 ) tirei toda a mama (radical)                 (cirurgia)  
 
F2. Quantos dias você ficou com os pontos ?          (pontos)   
 
F3. Quantos dias você ficou com os drenos ?          (drenos)   
 
F4. Você fez radioterapia?              (radioter)  
( 1 ) sim.      ( 2 ) não. Passe para a questão F6. 
 
F5. Qual foi o local que você fez a radioterapia?           (locradio)  

( 1 ) mama / tórax   ( 2 ) axila    ( 3 ) mama e axila 
 
F5. a  Quantas sessões de radioterapia foram feitas (dias)?                       
 
F6. Você fez quimioterapia?               (quimio)  
( 1 ) sim.      ( 2 ) não. Passe para a questão F8.   
 
F7. a Você fez quimioterapia quando?                   
( 1 ) antes da cirurgia      ( 2 ) depois da cirurgia   
 
F7. b  Quantas sessões (dias) de quimioterapia foram feitas?                       
 
F8. Você fez ou faz uso de tamoxifeno (novaldex)?           (tamoxif)   
( 1 ) sim.      ( 2 ) não.  

 
F9. Você fez reconstrução na sua mama (plástica) após o tratamento para câncer de 
mama?                   (reconstr)  
( 1 ) sim.      ( 2 ) não. Passe para a questão G1.  

 
F10. Caso você tenha feito a reconstrução, como ela foi feita?         (tiprecon)  
( 1 ) com o músculo abdominal (reto abdominal) 
( 2 ) com o músculo das costas (grande dorsal) 
( 3 ) com uma prótese de silicone    
( 4 ) com expansor e depois a prótese 
( 5 ) outras _____________________ 
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G - Trabalho: Essas questões se referem a qualquer atividade principal ou trabalho que 
você faça, ou seja, atividades que você acha que tomam a maior parte de seu tempo, 
podendo ser o seu trabalho, cuidar da casa, cuidar dos filhos, etc..  
 
G1. Em que medida você tem dificuldade em exercer suas atividades nas 2 últimas 
semanas?          (dificul2)  
( 1 ) nenhuma dificuldade                     ( 2 ) pouca dificuldade 
( 3 ) média dificuldade      ( 4 ) muita dificuldade 
 
G2. Em que medida você tinha dificuldade em exercer suas atividade antes do 
tratamento para o câncer de mama?            (dificul1)  
( 1 ) nenhuma dificuldade       ( 2 ) pouca dificuldade 
( 3 ) média dificuldade      ( 4 ) muita dificuldade 
 
G3. Quão satisfeita você está com sua capacidade de desempenhar as  suas atividades? 
( 1 ) muito insatisfeita  ( 2 ) insatisfeita                           (satisf)  
( 3 ) mais ou menos satisfeita ( 4 ) satisfeita 
( 5 ) muito satisfeita 
 
G4. Você tem energia para o seu dia-a-dia?                                  (energia)  
( 1 ) nenhuma energia  ( 2 ) muito pouco energia 
( 3 ) média energia   ( 4 ) energia suficiente 
( 5 ) muita energia 
 
H -  Tabagismo 
 
H1. Você já parou de fumar alguma vez?             (extabag)  
( 1 ) sim.     ( 2 ) não. Passe para a questão H1.b 
 
H1.a  Há quanto tempo (anos)  você parou de fumar?             
        
H1.b Você fumava quando foi operada para câncer de mama?               (tabagtto)  
( 1 ) sim.     ( 2 ) não. Passe para a questão H3.  
 
H2. Quantos cigarros você fumava por dia 2 semanas antes da cirurgia para câncer de 
mama?                         
 
H3. Você está fumando atualmente?            (tabagatu)  
( 1 ) sim.     ( 2 ) não. Passe para a questão I1.  
 
H4. Quantos cigarros você está fumando por dia atualmente (cigarros/dia)?            
 
 
I -  Esclarecimento obtido. Estas questões se referem as informações que você recebeu 
da equipe de saúde durante o tratamento para câncer de mama.  
 
I1. Você foi informada sobre os cuidados que deve ter com o seu braço do lado da 
cirurgia? 
1. evitar retirar cutículas   ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (orienta1)    
2. cuidados na depilação da axila  ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (orienta2)   
3. evitar exercícios repetitivos          ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (orienta3)    
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4. cuidados com picadas de inseto ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (orienta4)   
5. não carregar peso   ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (orienta5)   
6. observar sinais de inflamação e infecção  no braço  

 ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (orienta6)  
7. hidratação do braço   ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (orienta7)    
8. não tomar vacinas/injeções e retirar sangue  

  ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (orienta8)  
9. cuidados para não machucar ou queimar o braço  

( 1 ) sim  ( 2 ) não        (orienta9)    
 
I2. Você foi orientada a fazer exercícios com o braço após a cirurgia?        (orientex)  
( 1 ) sim, entre o 1° e o 3° dia após a cirurgia  
( 2 ) sim, entre o 4° e o 6° dia após a cirurgia 
( 3 ) sim, após 1 semana de cirurgia    
( 4 ) não  
 
I3. Quão satisfeita você está com as orientações relacionadas aos cuidados com o braço 
que você recebeu da equipe de saúde?             (oriensat)  
( 1 ) muito insatisfeita  ( 2 ) insatisfeita 
( 3 ) mais ou menos satisfeita ( 4 ) satisfeita 
( 5 ) muito satisfeita 
 
I4.  Quais profissionais falaram com você sobre os cuidados com o braço?  
           
I4.a) médico  ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (oriemedi)   
I4.b) enfermeiro  ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (orieenfe)    
I4.c) fisioterapeuta  ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (oriefisi)      
I4.d) palestra  ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (oriepale)    
I4.e) assistente social ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (orieassi)     
I4.f) outros ___________________           (orieoutr)     
 
 
I5. Como você se sentiu quando soube dos cuidados necessários com o braço após a 
cirurgia?_______________________________________________________________ 
 
 
J - Tratamentos específicos: estas questões se referem aos tratamentos realizados por 
profissionais da saúde, após o tratamento para câncer de mama. 
 
J1. Você fez fisioterapia  (com o profissional) para tratar algum problema relacionada 
ao câncer de mama?                           (fisioter)  
( 1 ) sim  ( 2 ) não. Passar para a questão J2 
 
J1.1) Quando você fez o tratamento fisioterápico? 

a) no ambulatório antes da cirurgia  ( 1 ) sim ( 2 ) não                  (fisiopre)  
b) enquanto estava internada.  ( 1 ) sim ( 2 ) não          (fisioint)  
c) no ambulatório após a cirurgia  ( 1 ) sim ( 2 ) não       (fisioamb)  
d) em minha casa    ( 1 ) sim ( 2 ) não       (fisiodom)  

 
J2. Você recebeu tratamento de psicologia após o diagnóstico de câncer de mama?        
( 1 ) sim  ( 2 ) não. Passar para a questão K1          (psicolog)  
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J2.1) Quando você fez o tratamento psicológico? 
a) no ambulatório antes da cirurgia  ( 1 ) sim ( 2 ) não        (psicopre)  
b) enquanto estava internada.  ( 1 ) sim ( 2 ) não         (psicoint)  
c) no ambulatório após a cirurgia  ( 1 ) sim ( 2 ) não      (psicoamb)  
d) em minha casa    ( 1 ) sim ( 2 ) não      (psicodom)  

 
K - Mudanças de atitudes:  
 
K1. Você tinha o hábito de fazer essas atividades antes de ser tratada para câncer de 
mama. 
a) retirar cutículas da mão com alicate  ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (cuticul1)  
b) depilar axila com cera, barbeador ou gilete ( 1 ) sim  ( 2 ) não         (depila1)  
d) carregar peso     ( 1 ) sim  ( 2 ) não           (peso1)  
e) caminhar pelo menos 30 minutos, 3 x semana ( 1 ) sim  ( 2 ) não      (caminha1)  
f) praticar esportes como natação, jogos com bola, corrida ou ciclismo pelo menos 
2 vezes por  semana    ( 1 ) sim ( 2 ) não        (esporte1)  
 
K2. Você continua fazendo estas atividades atualmente?. 
) retirar cutículas da mão com alicate  ( 1 ) sim  ( 2 ) não        (cuticul1)  
b) depilar axila com cera, barbeador ou gilete ( 1 ) sim  ( 2 ) não         (depila1)  
d) carregar peso     ( 1 ) sim  ( 2 ) não           (peso1)  
e) caminhar pelo menos 30 minutos, 3 x semana ( 1 ) sim  ( 2 ) não      (caminha1)  
f) praticar esportes como natação, jogos com bola, corrida ou ciclismo pelo menos 
2 vezes por  semana    ( 1 ) sim ( 2 ) não        (esporte1)  
 
K3. Horário de término da entrevista:               .  h  min. 
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Anexo  7 – Exame físico 
 

Estudo de prevalência de linfedema de membro superior em 
mulheres submetidas a tratamento para câncer de mama 

 
Ficha 3 - Exame físico 

 
Entrevistador:: ____________________________     
   
 
 1. Nome completo da entrevistada: (nome)   ________________________________ 
 
 2. N° do prontuário médico      (npront)   
 
3. Lado da cirurgia:            (laterali)   

( 1 ) direito  ( 2 ) esquerdo 
 
4. Peso (kg)         (peso)  .  
 
5. Altura (cm)               (altura)  ,  
 
6. Pressão arterial (1° medida)            sistol1  

             diastol1  

7. Circunferência (marcar o lado afetado primeiro) 

 
cm Local Afetado (   ) dir   (   ) esq Contralateral (   ) dir   (   ) esq
21 ↑ olécrano      cmafeta1  cmcontr1  
14 ↑ olécrano      cmafeta2  cmcontr2  

11,5 ↑ olécrano      cmafeta3  cmcontr3  
 cotovelo  cmafeta4  cmcontr4  

7,5 ↓ olécrano      cmafeta5  cmcontr5  
14 ↓ olécrano      cmafeta6  cmcontr6  
24 ↓ olécrano      cmafeta7  cmcontr7  
 punho  cmafeta8  cmcontr8  

 

8. Linfedema: julgamento clínico 

 
8.1. braço   ( 1 ) sim ( 2 ) não (passar p/ 8.2)                 julgbrac  
8.1.1 classificação  ( 1 ) suave       ( 2 ) moderado ( 3 ) intenso   clajubra  
 
8.2. ante braço  ( 1 ) sim ( 2 ) não (passar p/ 8.3)                julgab     
8.1.1 classificação  ( 1 ) suave       ( 2 ) moderado ( 3 ) intenso   clajuab   
 
8.3. mão   ( 1 ) sim ( 2 ) não (passar p/ 9)               julgmao  
8.1.1 classificação  ( 1 ) suave       ( 2 ) moderado ( 3 ) intenso clajumao  
 
9. Alteração flogística em membro superior                flogisti  

 ( 1 ) sim  ( 2 ) não (passar p/ 10) 
 

9.1. Lado acometido pela alteração flogística              ladoflog  
 ( 1 ) afetado   ( 2 ) contralateral  ( 3 ) bilateral 
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9.2. Graduação da alteração flogística              grauflog  

  ( 1 ) suave          ( 2 ) moderado ( 3 ) intenso 
 
 

10. Alteração estrutural de pele           altpele  
 ( 1 ) sim  ( 2 ) não (passar p/ 11) 
 

10.1. Lado acometido pela alteração estrutural de pele               ladopele  
( 1 ) afetado   ( 2 ) contralateral  ( 3 ) bilateral 
 
10.2. Graduação da alteração alteração estrutural de pele                      graupele  

  ( 1 ) suave          ( 2 ) moderado ( 3 ) intenso 
 
 

11. Micoses (marcar lado afetado) 
 

 Afetado (   ) dir   
               (   ) esq 

Contralateral (   ) dir   
                           (   ) esq 

 

Unicomicose 
(unhas) 

( 1 ) suave 
( 2 ) moderado 
( 3 ) intenso 
( 4 ) não 
( 5 ) não foi possível avaliar

( 1 ) suave 
( 2 ) moderado 
( 3 ) intenso 
( 4 ) não  
( 5 ) não foi possível avaliar 

 
unicafet  
           
unicontr  

Micose 
interdigital  

( 1 ) suave 
( 2 ) moderado 
( 3 ) intenso 
( 4 ) não 

( 1 ) suave 
( 2 ) moderado 
( 3 ) intenso 
( 4 ) não  

 
interafe   
 
intercon  

 
 
12. Estimular a região interna do braço, comparando o lado afetado x 
contralateral                  sensibil  
( 1 )  normal:  sem alteração de sensibilidade; 
( 2 ) anormal (parestesias):formigamento, agulhamento, choque, caimbrã, etc; 
( 3 ) sensibilidade aumentada (hiperestesia)     
( 4 ) sensibilidade diminuida (hipoestesia)  
( 5 ) ausência de sensibilidade (anestesia) 
 

13. Pressão arterial (2° medida)                                 sistol2     

                diastol2    

 
14. Pressão arterial (3° medida)               sistol3     

                                                                                               diastol3  
 

15. Relato de algia                     algia  
 ( 1 ) sim   ( 2 ) não 
 
 
15.1. Localização da dor: ________________________________    grau  
 
Tipo de dor: ( 1 ) esporádica ( 2 ) aos movimentos ( 3 ) contínua     tipo  
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 Função do membro (grau de mobilidade articular): 
  

 
  A       B          C   D             E 
 
 
 
A. Rotação externa e abdução      rexterna  
    ( 1 ) normal          
 ( 2 ) executa com pouca dificuldade 
 ( 3 ) executa com moderada dificuldade 
 ( 4 ) executa com muita dificuldade 
 ( 5 ) não executa o movimento 
 
B. Rotação interna e adução anterior     rintante  
 ( 1 ) normal           

    ( 2 ) executa com pouca dificuldade 
 ( 3 ) executa com moderada dificuldade 
 ( 4 ) executa com muita dificuldade 
 ( 5 ) não executa o movimento 
 
C. Rotação interna e adução posterior     rintpost  
 ( 1 ) normal           
 ( 2 ) executa com pouca dificuldade 
 ( 3 ) executa com moderada dificuldade 
 ( 4 ) executa com muita dificuldade 
 ( 5 ) não executa o movimento 
 
D. Alcance de mobilidade        mobilida   
 ( 1 ) normal           
 ( 2 ) executa com pouca dificuldade 
 ( 3 ) executa com moderada dificuldade 
 ( 4 ) executa com muita dificuldade 
 ( 5 ) não executa o movimento 
 
E. Escápula alada               alada  
 ( 1 ) normal           
 ( 2 ) pouco proeminente 
 ( 3 ) médio proeminente 
 ( 4 ) muito proeminente 
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Anexo 8 – Coleta de dados do Prontuário (inclusas) 
 

Estudo de prevalência de linfedema de membro superior em   
mulheres submetidas a tratamento para câncer de mama 

 
Ficha 4 (Anke3.dbf) - Coleta de dados do prontuário  

 
1. Nome completo (nome):________ _______________________________________ 
 
2. Número de identificação                                            identi   
 
3. Número do prontuário:             npront  
       
Pré operatório 

4. Risco cirúrgico :                        risco    
( 1 ) risco 1 ( 2 ) risco 2 ( 3 ) risco 3 ( 4 ) risco 4 ( 5 ) não informado 
 
Dados cirúrgicos 

5. Data da cirurgia:       dataciru    
 
6. Turno       ( 1 ) manhã  ( 2 ) tarde       turno  
  
7. Tempo total de cirurgia:       tempciru  
 
8. Tempo total de anestesia.                 tempanes  
 
9. Médico responsável (medico) ___________________________________________ 
 
10. Tipo de cirurgia realizada:                           prcirurg  
( 1 ) tumorectomia      ( 3 ) quadrantectomia   ( 5 ) Patey   ( 7 ) outros  
( 2 ) segmentectomia  ( 4 ) Halsted    ( 6 ) Madden   
   
11. Localização do tumor               loctumor   
( 1 ) quadrante supero interno ( 3 ) quadrante ínfero interno    ( 5 ) multicentrico 
( 2 ) quadrante supero externo ( 4 ) quadrante ínfero externo     ( 6 ) central  
( 7 ) não identificado 
 
12. Linfadenectomia axilar      ciraxila  

 ( 1 ) amostragem - remoção do conteúdo axilar baixo sem limites formais (biópsia) 
   - relato médico de dissecção por amostragem 
 
( 2 ) dissecção axilar baixa - remoção axilar baixa com limites formais 
     - relato médico de esvaziamento axilar nível I e II 
 
( 3 ) dissecção radical  -  remoção de todo o conteúdo axilar 

- relato médico de esvaziamento dos 3 níveis axilares. 
  
( 4 ) não identificado 
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Edema/linfedema subjetivo: 
 

13. Relato médico de edema/linfedema no membro homolateral a cirurgia de ca de 
mama.  ( 1 ) sim   ( 2 ) não 
 
Data do relato de edema/linfedema     

          

          
   
Edema precoce         ( 1 ) sim  ( 2 ) não         predepre 
  
Linfedema tardio ( 1 ) sim  ( 2 ) não                         prlinfed 
     
  

Anátomo patológico 

 
14. Tipo histológico             histolog   
( 1 ) carcinoma ductal invasivo  ( 7 ) carcinoma medular 
( 2 ) carcinoma colóide   ( 8 ) carcinoma lobular invasivo 
( 3 ) carcinoma papilífero   ( 9 ) carcinoma inflamatório 
( 4 ) carcinoma intraductal (in situ) ( 10 ) carcinoma lobular (in situ) 
( 5 ) doença de Paget do mamilo  ( 11 ) sarcoma 
( 6 ) cistossarcoma filóide  ( 12 ) outros _________________ 
 
 
15. Número de linfonodos retirados            gglretir  
 
16. Número de linfonodos comprometidos       gglcompr  
 
17. Tipo de comprometimento dos linfonodos            tipcompr  
( 1 ) invasão extranodal ( 3 ) macrometástase         
( 2 ) micrometástase      ( 4 ) não informado 

 
18. Classificação T (tamanho do tumor)                   classt  
( 1 ) Tx (não avaliado)    ( 5 ) T2 (> 2,0 e ≤  5,0 cm)  
( 2 ) T0 (sem evidência tumor primário)  ( 6 ) T3 (> 5,0 cm)  
( 3 ) Tis (in situ intaductal, lobular, paget)  ( 7 ) T4 (extensão torácica/pele) 
( 4 ) T1 (≤ 2,0 cm)  
        
19. Classificação N (linfonodos)             classn   
( 1 ) Nx  (não acessíveis)   ( 4 ) N2 (meta  axilar fixos) 
( 2 ) N0 (ausência de metástases)  ( 5 ) N3 ( meta cadeia mamária interna) 
( 3 ) N1 (meta axilar, homo, movel) 
 
20. Classificação M (metástase)       classm  
( 1 ) Mx (não avaliada)   ( 3 ) M1 ( presença de meta) 
( 2 ) M0 (ausência de meta) 
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21. Estadiamento              estadio  
( 1 ) 0   ( 5 ) III A 
( 2 ) I    ( 6 ) III B 
( 3 ) II A  ( 7 ) IV 
( 4 ) II B  ( 8 ) não informado 
 
22. Tamanho da peça cirúrgica mamária               peçamama  ,   
 
23. Tamanho da peça cirúrgica axilar                 peçaaxil  ,   
 
24. Tamanho da peça cirúrgica total                              peçatota  ,   
 
 

Radioterapia 

 
25. Radioterapia                             prradiot   
( 1 ) sim  ( 2 ) não 
 
26. Local da aplicação                prlocrad   
( 1 ) plastrão / mama   ( 4 ) outros ____________ 
( 2 ) axila    ( 5 ) não informado 
( 3 ) 1 e 2  
 
27. Total de dose irradiada     totradia   
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Anexo 9 – Classificação do índice de massa corporal  
 
 
 
 

Critérios de classificação de Índice de Massa Corporal 
 

Tipos Graus Valores 
Magreza 
 
 
 
Adequado 
 
Sobrepeso 

III 
II 
I 
 
 
 
I 
II 
III 

IMC < 16,0 
16,0 ≤ IMC < 17,0 
17,0 ≤ IMC < 18,5 
 
18,5 ≤ IMC < 25,0 
 
25,0 ≤ IMC < 30,0 
30,0 ≤ IMC < 40,0 
IMC ≥ 40,0 

                       Fonte: OMS, 1990 
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