
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 
FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA E     
MASTOLOGIA, ÁREA DE CONCENTRAÇÃO EM TOCOGINECOLOGIA 

 
 
 

 

 

 

ALMIR JOSE SARRI 

 

 

 

Otimização da circulação linfática em pacientes pós-
linfadenectomia radical axilar recente por meio da 

estimulação linfonodal avaliada pela linfocintilografia 

 

 

 

 

 

 

 

Botucatu – SP 

2009 



 

 

 

ALMIR JOSE SARRI 

 

 

 

Otimização da circulação linfática em pacientes pós-
linfadenectomia radical axilar recente por meio da 

estimulação linfonodal avaliada pela linfocintilografia 

 

 
Dissertação apresentada junto ao Programa de 

Pós-Graduação do Departamento de 

Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia, Área de 

Concentração em Tocoginecologia, da 

Faculdade de Medicina – Campus Botucatu – 

Universidade Estadual Paulista - Unesp 

 

 

Orientador: Prof. Adjunto Dr. Rogério Dias 
Co-orientadora: Prof. Ass. Dra. Sonia Marta Moriguchi 

 

 

Botucatu – SP 

2009 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA SEÇÃO DE AQUIS. E TRAT. DA INFORMAÇÃO 
DIVISÃO TÉCNICA DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - CAMPUS DE BOTUCATU - UNESP 

BIBLIOTECÁRIA RESPONSÁVEL: ROSEMEIRE APARECIDA VICENTE 

Sarri, Almir José. 
  Otimização da circulação linfática em pacientes pós-linfadenectomia 
radical axilar recente por meio da estimulação linfonodal avaliada pela 
linfocintilografia / Almir José Sarri. – Botucatu : [s.n.], 2009 
   
    Dissertação (mestrado) – Faculdade de Medicina de Botucatu, 
Universidade Estadual Paulista, 2009 
    Orientador: Prof. Adj. Dr. Rogério Dias 
    Co-orientador: Profª. Ass. Drª. Sonia Marta Moriguchi 
    Assunto CAPES: 40101150 
 
    1. Mama – Câncer - Fisioterapia.  2. Reabilitação.  3. Fisioterapia.   

 
                                                                 CDD 618.19 

                         
    Palavras-chave: Fisioterapia preventiva; Linfedema; 
Linfocintilografia.  

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrWxw|vtà™Ü|t 



 

 

 

� Å|Ç{t xáÑÉát `̀tzwt? xåxÅÑÄÉ 

wx vÉÅÑtÇ{x|Ü|áÅÉ? ÑxÄÉ tÅÉÜ? wxw|vt†ûÉ õ 

ytÅ•Ä|t x |ÇvxÇà|äÉ ÑtÜt xâ vÉÇà|ÇâtÜ áxÅÑÜx 

ÄâàtÇwÉA 

 

TÉá Åxâá y|Ä{Éá? ii•àÉÜ x ii|Ç•v|âá? 

ÑÜxáxÇàxá wx Wxâá? ÑÉÜ vÉÅÑÜxxÇwxÜxÅ 

Å|Ç{t tâá£Çv|t x Åxâ vtÇát†ÉA  

 

 

� Å|Ç{t tÅ|zt x ÑÜÉyxááÉÜt ff¨Ç|t 

`tÜàt `ÉÜ|zâv{|? ÑxÄt Ñtv|£Çv|t? |ÇvxÇà|äÉ 

x wxw|vt†ûÉ Çxáàx àÜtutÄ{É? ÑxÄt áât 

á|ÅÑÄ|v|wtwx? vÉÅÑxà£Çv|t x átuxwÉÜ|t Öâx t 

ytéxÅ xááx áâvxááÉ ÑÜÉy|áá|ÉÇtÄA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rrrrrrrrrrrrrrrTzÜtwxv|ÅxÇàÉá 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TzÜtwx†É xÅ xáÑxv|tÄ t WWxâá? ÑxÄtá 

ÉÑÉÜàâÇ|wtwxá x tÅ|zÉá Öâx áxÅÑÜx vÉÄÉvt xÅ 

Åxâ vtÅ|Ç{ÉA YÉÜ†t ÇÉá ÅÉÅxÇàÉá wx 

w|y|vâÄwtwx x átØwx ÑtÜt xÇyÜxÇàtÜ tá 

utàtÄ{táA 
 



 

TÉá Åxâá Ñt|á __â|é ;|Ç ÅxÅÉÜ|tÇ< x ggxÜxé|Ç{t? 

õ Å|Ç{t tä™ VV|wt? ÑxÄÉ xáyÉÜ†É xÅ Å|Ç{t zÜtwât†ûÉA 

 

� Å|Ç{t ÖâxÜ|wt tÅ|zt WWÜtA TÇzxÄt `tÜå? 

ÑxÄt áât vÉÅÑxà£Çv|t? ÑxÄÉá xÇá|ÇtÅxÇàÉá Çt öÜxt wt 

Ä|ÇyÉàxÜtÑ|t x ÑxÄÉ |ÇvxÇà|äÉ xÅ |Ç|v|tÜ xáàt ÑxáÖâ|átA  

 

T ffÜtA jtÄÅ•Ü|t e|ux|ÜÉ wx `xÇwÉÇ†t? 

tÅ|zt wx àÉwtá tá {ÉÜtá? ÑxÄÉ |ÇvxÇà|äÉ x ÑxÄtá ÑtÄtäÜtá wx 

Åûx? yÉÜ†t x xáÑxÜtÇ†t wâÜtÇàx xáàt }ÉÜÇtwtA 

 

T WWÜtA TÇ~x UxÜzÅtÇÇ? ÑxÄt vÉÄtuÉÜt†ûÉ 

vÉÅ Éá tÜà|zÉá áÉÄ|v|àtwÉá x ÑxÄÉ |ÇvxÇà|äÉA 

 

� W|ÜxàÉÜ|t wt YâÇwt†ûÉ c|É k\\? xÅ 

ÇÉÅx wt WWÜtA fvçÄÄt WâtÜàx cÜtàt x WWÜA XwÅâÇwÉ 

VtÜätÄ{É `tâtw ÑxÄÉ |ÇvxÇà|äÉ ÇÉ vÜxáv|ÅxÇàÉ 

ÑÜÉy|áá|ÉÇtÄA 

 

� xÖâ|Ñx wÉ aØvÄxÉ wx TÑÉ|É õ cxáÖâ|át 

;aTc< wt YâÇwt†ûÉ c|É k\\? ff|ÄätÇt? 



 

TÄ|Çx? VVÜ|áà|tÇx? gg|tzÉ? WWÜA TÇwÜ° x WWÜA ]Éá° 

[âÅuxÜàÉ ÑxÄÉ ÑÜÉÇàÉ tàxÇw|ÅxÇàÉ õá Å|Ç{tá áÉÄ|v|àt†ÆxáA 

 

� WWÜtA `tÜ|t wÉ eÉáöÜ|É W|tá wx bÄ|äx|Üt 

_tàÉÜÜx? ÑxÄt ÉÜ|xÇàt†ûÉ wt tÇöÄ|áx xáàtà•áà|vtA 

 

� u|uÄ|ÉàxvöÜ|t WWtÇ|xÄx `âÜ|xÄ? ÑxÄÉá tÜà|zÉá? 

vÉÜÜx†Æxá? Üxä|áÆxá wtá ÜxyxÜ£Çv|tá u|uÄ|ÉzÜöy|vtá x ÑxÄÉ 

tàxÇw|ÅxÇàÉ t àÉwtá tá Å|Ç{tá áÉÄ|v|àt†ÆxáA 

 

TÉ WxÑtÜàtÅxÇàÉ wx Y|á|ÉàxÜtÑ|t? tÅ|zÉá x 

vÉÅÑtÇ{x|ÜÉá wx }ÉÜÇtwt? xÅ xáÑxv|tÄ õá y|á|ÉàxÜtÑxâàtá 

Ytu|tÇt x WWx|áxtÇx? ÜxvxÑv|ÉÇ|áàtá `̀tÜ|áàxÄt x ]]âÄ|tÇ| 

ÑÉÜ Åx t}âwtÜxÅ ÇÉ ÜxvÜâàtÅxÇàÉ wtá Ñtv|xÇàxáA 

 

TÉ WWxÑtÜàtÅxÇàÉ wx `xw|v|Çt aâvÄxtÜ wt 

YâÇwt†ûÉ c|É k\\? ÑxÄÉ xÇvt|åx vÉÇáàtÇàx wtá 

Ñtv|xÇàxá? áxÅ É ÖâtÄ xáàt ÑxáÖâ|át ÇûÉ áxÜ|t ÑÉáá•äxÄA 

 



 

TÉ WWxÑtÜàtÅxÇàÉ wx `táàÉÄÉz|t? ÑxÄÉ 

xÇvtÅ|Ç{tÅxÇàÉ wtá Ñtv|xÇàxá? áxÅ É ÖâtÄ xááx àÜtutÄ{É ÇûÉ 

áxÜ|t ÜxtÄ|étwÉA 

 

TÉá ÑÑÜÉyxááÉÜxá wÉ WxÑtÜàtÅxÇàÉ wx Z|ÇxvÉÄÉz|t? 

buáàxàÜ•v|t x `táàÉÄÉz|t wt YtvâÄwtwx wx `xw|v|Çt wx 

UÉàâvtàâ? ÑxÄÉá xÇá|ÇtÅxÇàÉá wxáàt xàtÑt wx Å|Ç{t ä|wtA 

 

TÉá yyâÇv|ÉÇöÜ|Éá wt áxvÜxàtÜ|t wÉ WxÑtÜàtÅxÇàÉ 

wx Z|ÇxvÉÄÉz|t? buáàxàÜ•v|t x `táàÉÄÉz|t x wt fx†ûÉ wx 

c™á@ZÜtwât†ûÉ wt YtvâÄwtwx wx `xw|v|Çt wx 

UÉàâvtàâ? ÑÉÜ áxÅÑÜx Åx tàxÇwxÜxÅ vÉÅ tàxÇ†ûÉ x 

Ñtv|£Çv|t xÅ Å|Ç{tá áÉÄ|v|àt†ÆxáA 

 

�á yyâÇv|ÉÇöÜ|tá wt U|uÄ|Éàxvt VtÅÑâá wx 

UÉàâvtàâ @ hÇxáÑ? ÑxÄt ÜxtÄ|ét†ûÉ wt y|v{t vtàtÄÉzÜöy|vtA 

 

T ààÉwtá tá Ñtv|xÇàxá Öâx vÉÇvÉÜwtÜtÅ xÅ ÑtÜà|v|ÑtÜ 

wxáàx xáàâwÉ? ÑxÄt w|áÑÉÇ|u|Ä|wtwx x Ñtv|£Çv|t wâÜtÇàx t 

ÜxtÄ|ét†ûÉ wÉ xåtÅx x ÑÉÜ tvÜxw|àtÜxÅ xÅ Å|ÅA dâx Wxâá 

tá tuxÇ†Éx áxÅÑÜx x Åâ|àt átØwxA 



 

 

T ààÉwtá tá ÑxááÉtá Öâx wx yÉÜÅt w|Üxàt Éâ 

|Çw|ÜxàtÅxÇàx? vÉÄtuÉÜtÜtÅ ÑtÜt t ÜxtÄ|ét†ûÉ wxáàx 

àÜtutÄ{ÉA 

 

 

`â|àÉ buÜ|ztwÉA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rrrrrrrrrrrrrrrrXÑ•zÜtyx 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÂYxÄ|é tÖâxÄx Öâx àÜtÇáyxÜx É Öâx átux 

x tÑÜxÇwx É Öâx xÇá|ÇtÊ 

VÉÜt VÉÜtÄ|Çt 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrfâÅöÜ|É 



 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................... 15 
LISTA DE TABELAS ........................................................................................... 17 
LISTA DE ABREVIATURAS ................................................................................ 19 
RESUMO ............................................................................................................. 21 
ABSTRACT ......................................................................................................... 23 
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................. 25 
2 OBJETIVOS ..................................................................................................... 33 
3 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 35 
4 PUBLICAÇÃO .................................................................................................. 45 
5 CONCLUSÃO ................................................................................................... 78 
6 ANEXOS .......................................................................................................... 80 
6.1 Anexo 1 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido............................... 81 
6.2 Anexo 2 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa..................................... 83 
6.3 Anexo 3 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa .................................... 84 
6.4 Anexo 4 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa .................................... 85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rrrrrrrrrrrrrrr_|áàt wx Y|zâÜtá 



 

LISTA DE FIGURAS 
Figura  1: Estimulação fisioterapêutica segundo a técnica proposta por Földi, 

durante a fase dinâmica ........................................................................
 

 
51 

Figura  2: A. Posicionamento da paciente para aquisição da fase dinâmica. B. 
Campo de visão de mãos até axilas .....................................................
 

 
53 

Figura  3: Injeção subcutânea em leque no 2º espaço interdigital ........................
 

54 

Figura  4: Imagens estáticas. A. CV de mãos até axilas. B. CV de axilas a 
torácica anterior .............................................................................................
 

 
55 

Figura  5: 5A – Varredura de corpo inteiro ............................................................

5B e 5C - Varredura de corpo inteiro ....................................................
 

56 
 

57 
 

Figura  6: Processamento da linfocintilografia – fase dinâmica. A. Primeiro 
exame SEF. B. Segundo exame com CEF ...........................................
 

 
58 

Figura  7: Processamento da linfocintilografia - imagens estáticas. A e B  
primeiro e segundo estudo grupo SEF, sem progressão. C e D 
primeiro e segundo estudo randomizado CEF. Progressão do 
radiofármaco do ponto 0 (mão D) para o ponto 6 .................................
 

 
 
 

59 

Figura  8: Imagens de Varredura. A e B  primeiro e segundo estudo grupo  
SEF, sem progressão (ponto 6 nos dois estudos). C e D primeiro e 
segundo estudo grupo CEF, progressão do  radiofármaco (ponto 8  
até ponto 11) .........................................................................................
 

 
 
 

59 

Figura  9: Esquema do local de chegada do radiofármaco ...................................
 

60 

Figura 10: Processamento quantitativo – fase dinâmica. A. Imagens de 
aquisição do primeiro estudo B. Imagens de aquisição do segundo 
estudo de paciente randomizada grupo SEF, com criação de áreas 
de interesse  sobre o braço manipulado e background no braço 
contra-lateral C - curva de atividade x tempo de área no braço 
manipulado do primeiro e segundo estudo D - derivação linear das 
curvas ...................................................................................................
  

 
 
 
 
 
 

62 

Figura 11: Figura processamento quantitativo – fase dinâmica. A. Imagens de 
aquisição do primeiro estudo B. Imagens de aquisição do segundo 
estudo de paciente randomizada grupo CEF, com criação de áreas 
de interesse  sobre o braço manipulado e background no braço 
contra-lateral C - curva de atividade x tempo de área no braço 
manipulado do primeiro e segundo estudo D - derivação linear das 
curvas ...................................................................................................

 
 
 
 
 
 

63 



 

 

 

 

 

 

 

 

rrrrrrrrrrrrrrr_|áàt wx gtuxÄtá 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Estatística descritiva da amostra. Grupos CEF e SEF .........................
 

64 

Tabela 2: Progressão do fluxo linfático nos grupos CEF e SEF distribuídos nas 
etapas de imagens dinâmicas, estáticas e de varredura ......................
 

 
66 

Tabela 3: Número de linfonodos evidenciados no primeiro e segundo estudo, 
nos grupos CEF e SEF .........................................................................
 

 
66 

Tabela 4: Estatística Descritiva da variável razão entre os coeficientes 
angulares Pós/Pré estimulação para os grupos SEF e CEF ................
 

 
67 

Tabela 5: Progressão do fluxo linfático nos grupos CEF e SEF distribuídos  
nas etapas de imagens dinâmicas, estáticas e varredura (novos 
critérios - ponto de chegada dista dois pontos e número de 
linfonodos maior que dois) ...................................................................
 

 
 
 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rrrrrrrrrrrr_|áàt wx TuÜxä|tàâÜtá 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

DLM drenagem linfática manual 

EF estimulação fisioterapêutica 

CEF com estimulação fisioterapêutica 

SEF sem estimulação fisioterapêutica   

CV campo de visão 

RF rádio fármaco 
 

 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrexáâÅÉ 



 

RESUMO 

 

Objetivo: Comprovar a eficácia da estimulação fisioterapêutica (EF) precoce na 

progressão do fluxo linfático em pacientes com câncer de mama submetidas ao 

esvaziamento axilar. Casuística e métodos: Estudo experimental randomizado de 22 

pacientes submetidas à linfocintilografia de membros superiores em dois momentos, 

sendo o primeiro sem estimulação e o segundo randomizado em dois grupos: sem 

estimulação fisioterapêutica - SEF(n=10) e com estimulação fisioterapêutica - CEF 

(n=12).  A linfocintilografia foi realizada com administração de fitato-99mTc no 

segundo espaço digital da mão homo-lateral à axila esvaziada, em três etapas: 

dinâmica, estática e varredura tardia. A EF foi realizada segundo a técnica de Foldi. 

A comparação das imagens foi realizada nos dois estudos das pacientes dos dois 

grupos. A progressão do fluxo foi considerada positiva quando o radiofármaco 

alcançou locais mais distantes do ponto de injeção no segundo estudo. Estatística 

com análise de freqüência e porcentagem e medidas de tendência central e testes 

não paramétricos. Resultados: a análise descritiva evidencia grupos CEF e SEF 

semelhantes em relação à média da faixa etária, do peso, da altura, do IMC e do 

número de linfonodos retirados. Houve associação estatisticamente significativa 

entre a EF e a progressão do radiofármaco nas três etapas da linfocintilografia 

(p<0,001). Conclusão: Este estudo comprova a eficácia da EF precoce em pacientes 

com câncer de mama submetidas ao esvaziamento axilar radical, indicando esse 

procedimento na prevenção do linfedema. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To confirm the effectiveness of the precocious physiotherapy stimulation 

(PS) in the progression of the lymphatic flow in patients with breast cancer submitted 

to axillary dissection. Methods: randomized experimental study with 22 patients who 

were submitted to lymphoscintigraphy of the arms at two different moments, being 

the first one without stimulation while in the second there was randomization into two 

groups: without physiotherapy stimulation - WPS (n=10) and with physiotherapy 

stimulation - PS (n=12).  The lymphoscintigraphy scan was performed with the 

administration of phytate-99mTc in the second digital space of the hand in the same 

side of the dissected axilla, in three steps: dynamic, static and delayed whole body 

imaging. The PS was carried out according to Foldi’s technique. Images comparison 

was accomplished in the two studies of each patient in both groups. The progression 

of the flow was considered positive when the radiopharmaceutical reached more 

distant places from the site of injection in the second study. Statistics were performed 

with analysis of frequency, percentage, measure of central trend and not parametric 

tests. Results: The descriptive analysis shows PS and WPS as similar groups in 

relation to the mean of age, weight, height, BMI and the number of removed lymph 

nodes. It was seen statistical significance in the association between PS and 

radiopharmaceutical progression in the three steps of the study(p<0,0001). 

Conclusion: This study proves the effectiveness of the precocious PS in patients with 

breast cancer submitted to radical axillary dissection, indicating this procedure as a 

prevention measure for lymphoedema. 
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INTRODUÇÃO 

 

O carcinoma da mama é uma das causas de morte mais freqüentes em 

mulheres, com aumento da incidência nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento.1,2 No Brasil, 50% dos casos são diagnosticados em fase 

avançada, incluindo a infiltração metastática linfonodal, determinando  

tratamentos mais agressivos e dispendiosos3, implicando assim, em  maior taxa 

de complicações pós-tratamento.4-7   

A agressão cirúrgica interrompe a principal via de drenagem linfática no 

membro superior, sendo o fator mais importante na formação do edema.5 A 

radioterapia complementar associada, com freqüência, induz fibrose dos vasos 

linfáticos em 20 a 30% dos casos, piorando o fluxo linfático.6,8-12   

O sistema linfático é composto pelos sistemas circulatório e imunológico. 

A vasculatura linfática complementa a rede vascular sanguínea transportando fluídos 

e macro-moléculas extravasados no interstício que, na maioria das vezes, são 

produtos do metabolismo celular.13-15, Transportam também células cancerígenas 

desprendidas do tumor primário, assim como os colóides e similares, utilizados no 

estudo cintilográfico dos vasos linfáticos. Existem dois sistemas de drenagem de 

dimensões diferentes, dos quais o maior, denominado ducto torácico, drena os 

quadrantes inferiores e o quadrante esquerdo superior do corpo, o que representa 

cerca de 90% da produção da linfa e outro menor, o ducto linfático direito, drena o 

quadrante superior direito e transporta os 10% da linfa restante. Desembocam no 

sistema venoso, próximos ao coração, nas fossas intraclaviculares, denominadas de 

confluência venosa subclávia.16  
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A linfa produzida e coletada nos linfáticos iniciais é transportada de 

maneira unidirecional nos vasos linfáticos, dos tecidos para a circulação sanguínea, 

passando pelos vasos pré-coletores, coletores até alcançar os ductos.16  

Os linfáticos iniciais não possuem válvulas como os demais vasos 

linfáticos em seu lúmen, permitindo assim, o fluxo da linfa em diferentes direções. 

Anastomosam-se formando uma malha de redes capilares recoberta por uma fina 

membrana basal e revestida por uma rede fibrilar. Não apresentam pressão interna 

substancial, existindo filamentos ou fibras de ancoragem que propiciam a sua 

fixação no tecido circundante para não ocorrer o colabamento. As células endoteliais 

que formam a parede dos linfáticos iniciais se sobrepõem, podendo abrir como 

válvulas de escape. Quando a pressão no interstício está baixa, as fendas 

intracelulares mantêm-se fechadas. Porém, quando a pressão intersticial aumenta, 

essas fendas se abrem por tração dos filamentos de ancoragem permitindo a 

conexão com o interstício e a entrada do fluído intersticial.13,16  

Os pré-coletores recebem a linfa dos linfáticos iniciais e desembocam nos 

coletores. Apresentam aberturas ocasionais em sua parede, sendo responsável pela 

absorção de uma pequena quantidade adicional de linfa. Possuem válvulas em seu 

lúmen, em intervalos irregulares, denominadas linfangions.13,16 

Já os coletores, ricos em válvulas, garantem o fluxo dos fluídos em 

direção ao coração. Vários coletores formam um feixe de vasos linfáticos, que 

desembocam nos ductos torácico e linfático direito.14,16,17  

Ao longo dos coletores linfáticos existem vários linfonodos que filtram a 

linfa e removem células, bactérias e demais substâncias.18,19  

A interrupção do fluxo linfático normal ocorre na presença de obstrução 

ou ruptura dos vasos linfáticos.5,8,19 Há então, o desvio do fluxo da linfa em 
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direção contrária ao habitual, por meio de anastomoses capilares presentes 

nesses vasos.20 

Essa modificação da drenagem induz a alteração do equilíbrio 

homeostático da absorção e do transporte dos líquidos intersticiais desencadeando 

o linfedema,8,13,21,22 condição progressiva caracterizada por quatro fatores 

patológicos: o excesso de proteína nos tecidos, o edema, a inflamação crônica e a 

fibrose.8,13,23,24  O volume do membro superior quando não tratado aumenta de modo 

progressivo, assim como  a freqüência de complicações a ele relacionados.25  O 

acúmulo de linfa, promove a estagnação de proteínas e conseqüente fibrose, 

tornando o membro propício ao desenvolvimento de linfangites e erisipelas, 

agravando ainda mais o sistema linfático,   previamente danificado.26,27 

Quando a função do sistema linfático é comprometida em uma 

determinada região do corpo, a linfa pode parar e acumular-se.15,28 Os linfangions 

tentarão superar este bloqueio por um tempo, mas eventualmente cessarão, 

iniciando o linfedema.28 

O linfedema é difícil de ser diagnosticado, em especial, nos estágios 

iniciais. Sem um diagnóstico próprio a terapia é sempre demorada. Quando o 

tratamento é imediato, a melhora é rápida e previne sua progressão.15,29  

Infelizmente, medidas de circunferência dos membros superiores após o tratamento 

cirúrgico não é rotina,  além do fato do membro não dominante, em geral, apresentar 

circunferência menor que dois centímetros em relação ao membro dominante,15 

mascarando o diagnóstico precoce, uma vez que vários autores caracterizam 

linfedema quando a diferença da circunferência entre membros é de dois a dois e 

meio centímetros.10,15  
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O linfedema pode ser classificado como primário, quando ocorre 

desenvolvimento anormal do sistema linfático e secundário após ressecção dos 

linfonodos, danos no sistema linfático ou por deficiência funcional dos vasos 

linfáticos.15,19 

A patogênese do linfedema pós-mastectomia associada ao esvaziamento 

axilar é atribuída, principalmente, ao menor número de linfáticos na área 

dissecada.30  Segundo Glass e cols,31 quanto maior a dissecção axilar, maior o risco 

de complicações. A incidência é de 6 a 50% dependendo da extensão da cirurgia 

axilar e o uso da radioterapia.21,32  Causas infecciosas e a doença avançada também 

contribuem para essa morbidade nesse grupo de pacientes.32-36  

O linfedema quando instalado é incurável, mas pode ser evitado, tratado e 

controlado com medidas preventivas diárias.28 Trabalhos demonstraram que terapias 

cirúrgicas e medicamentosas não evidenciaram êxito.21,36 

A prevenção do linfedema tem sido almejada com técnicas intra-

operatórias mais conservadoras da abordagem da cadeia axilar, como a pesquisa do 

linfonodo sentinela, permitindo ressecção seletiva, segura e menos mutiladora, com 

resultados satisfatórios, porém, é limitada àquelas pacientes sem evidências de 

macrometástases linfonodais.5,7,9,37-40  

Danos e anormalidades do sistema linfático são em geral, irreversíveis.12 

Aplicações de políticas de prevenção do linfedema do membro superior tem sido 

propostas para pacientes submetidas à linfadenectomia axilar radical, sendo a 

atuação da fisioterapia muito importante nesse grupo de pacientes.5  
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Orientações relacionadas aos cuidados do membro superior manipulado 

têm sido aplicadas, com insistência, por fisioterapeutas, cirurgiões e profissionais da 

saúde, advertindo essas mulheres na prevenção dos fatores de risco.41 

Medidas preventivas como a auto-massagem linfática, a hidratação, a 

cinesioterapia, a drenagem linfática manual (DLM), quando necessária, e o uso de 

braçadeiras de contensão elástica são estimuladas.11,28,29,34,42,43  Nenhum desses 

elementos é mais importante que o outro. Utilizados em conjunto podem ser efetivos 

no controle e prevenção do linfedema. A única necessidade é a capacitação da 

paciente para a execução desses procedimentos diariamente.18,28,34,35,44 

A auto-massagem, também denominada drenagem linfática manual 

simples, é uma versão da drenagem linfática manual (DLM), onde o procedimento é 

ensinado à paciente e esta pode executá-la sozinha, em sua residência, com 

freqüência diária. Envolve uma série de movimentos circulares suaves, iniciando-se 

com a estimulação da cadeia linfonodal axilar contra-lateral e inguinal homolateral à 

manipulação cirúrgica,45,46 seguidos de movimentos suaves iniciados em local 

distante da área de congestão prosseguindo-se em direção ao membro 

edemaciado.28,34 

  O principal objetivo da DLM é o aumento da atividade linfocinética nas 

áreas saudáveis antes de estimular as áreas edemaciadas.47,48  Apresenta vários 

efeitos fisiológicos, que incluem aumento da contração dos vasos linfáticos, aumento 

da reabsorção da proteína, reduzindo assim a hipertensão microlinfática, 

aumentando a drenagem linfática colateral entre os territórios linfáticos da pele, 

melhorando a capacidade de drenagem para direcionar a linfa para fora da área 

edematosa em direção aos linfonodos de áreas não afetadas pelo 

linfedema.11,34,42,47,49-51 
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 Embora o procedimento acima mencionado e a reabilitação precoce do 

membro superior manipulado, iniciados no pós-operatório imediato, mostram-se 

efetivas não só na prevenção, como também no tratamento do linfedema, 

diminuindo o risco de complicações, a literatura é carente de sua 

comprovação.45,46,52,53 

A cintilografia do sistema linfático, também denominada de 

linfocintilografia é método complementar por imagem, disponível, de baixo custo, de 

fácil execução e de pouca morbidade.5 É baseada no princípio que os radiocolóides 

e macromoléculas radiomarcadas de tamanho e propriedades adequadas 

introduzidas dentro dos planos teciduais adequados são transportados para os 

linfáticos e localizam-se nos linfonodos de drenagem, realizando-se assim a 

delineação dinâmica e estática pelas imagens cintilográficas, tanto da função como 

dos componentes do sistema linfático, incluindo o modelo de drenagem 

predominante em condições normais e anormais. Colóides marcados com 99mTc são 

os radiotraçadores mais utilizados, sendo eficaz na avaliação do sistema linfático 

dos membros superiores e inferiores, porém a maioria das publicações encontrada é 

sobre o estudo linfático dos membros inferiores.5,10,15,54,55 

Na abordagem do linfedema pós-mastectomia radical associada ao 

esvaziamento axilar, a linfocintilografia tem sido muito utilizada para avaliação do 

linfedema antes e após o tratamento fisioterapêutico.15,55-58 

 A exaustiva investigação da literatura sobre documentação do fluxo da 

drenagem no membro superior no pós-operatório imediato mostra escassez de 

publicação, em especial, focada em patologias de mama e suas alterações na rede 

de drenagem linfática. 
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  Entendendo que o câncer de mama é problema mundial e seu 

tratamento por vezes, invasivo e mutilante, desencadeia o linfedema; que a atuação 

fisioterapêutica precoce pode favorecer a evolução clínica e que a linfocintilografia 

documenta de forma segura a drenagem linfática, é que se propõe esse estudo.   
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Objetivo geral 

Avaliar por meio da linfocintilografia, a otimização da circulação linfática 

pela estimulação fisioterapêutica das cadeias linfonodais axilar contra-lateral e 

inguinal homolateral pós linfadenectomia recente. 

 

Objetivos específicos 

Comparar a velocidade de ascensão, número de linfonodos, local de 

chegada do linfonodo, melhora e progressão da drenagem linfática em pacientes 

com e sem estimulação fisioterapêutica. 
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INTRODUÇÃO 

 

O carcinoma da mama é uma das causas de morte mais freqüentes em 

mulheres, com aumento da incidência nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento.(1,2) Desses casos, 50% são diagnosticados em fase avançada, 

incluindo a infiltração metastática linfonodal, determinando  tratamentos mais 

agressivos e dispendiosos(3), implicando assim, em  maior taxa de complicações 

pós-tratamento.(4-8)   

A agressão cirúrgica interrompe a principal via de drenagem linfática no 

membro superior, sendo o fator mais importante na formação do edema.(5)  

A patogênese do linfedema pós-mastectomia associada ao 

esvaziamento axilar é atribuída, principalmente, ao menor número de linfáticos na 

área dissecada.(9) Segundo Glass e cols(10), quanto maior a dissecção axilar, 

maior o risco de complicações.  O linfedema quando instalado é incurável, mas 

pode ser evitado, tratado e controlado com medidas preventivas diárias.(11) 

Trabalhos demonstraram que terapias cirúrgicas e medicamentosas não 

evidenciaram êxito.(12,13) 

A prevenção do linfedema tem sido almejada com técnicas intra-

operatórias mais conservadoras da abordagem da cadeia axilar, como a pesquisa 

do linfonodo sentinela, permitindo ressecção seletiva, segura e menos mutiladora, 

com resultados satisfatórios, porém, é limitada àquelas pacientes sem evidências 

de macrometástases linfonodais.(5,7,14-16) 
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Medidas preventivas como a auto-massagem linfática, a hidratação, a 

cinesioterapia, a drenagem linfática manual (DLM), quando necessária, e o uso de 

braçadeiras de contensão elástica são estimuladas.(11,17) Nenhum desses 

elementos é mais importante que o outro. Utilizados em conjunto podem ser 

efetivos no controle e prevenção do linfedema. A única necessidade é a 

capacitação da paciente para a execução desses procedimentos diariamente.(17-

20) 

A auto-massagem, também denominada drenagem linfática manual 

simples, é uma versão da drenagem linfática manual (DLM), onde a paciente 

aprende o procedimento e pode executá-los sozinha, em sua residência, com 

freqüência diária. Envolve uma série de movimentos circulares suaves, iniciando-

se com a estimulação da cadeia linfonodal axilar contra-lateral e inguinal 

homolateral à manipulação cirúrgica,21,22 seguidos de movimentos suaves 

iniciados em local distante da área de congestão prosseguindo-se em direção ao 

membro edemaciado.(11,17)  

A linfocintilografia é eficaz na avaliação do sistema linfático dos 

membros superiores e inferiores.(5,23,24) Fornece informações funcionais referentes 

à drenagem e obstrução desse sistema, com detalhes da morfologia dos vasos 

linfáticos e dos linfonodos.(25)   

Na abordagem da linfedema pós-mastectomia radical associada ao 

esvaziamento axilar, a linfocintilografia foi utilizada somente para avaliação do 

linfedema já instalado, antes e após o tratamento fisioterapêutico.(25-28) 

Estimulados pela idéia que a prevenção do linfedema é o melhor 

caminho na diminuição da morbidade e que as medidas fisioterapêuticas devem 

iniciar o mais precoce nesse grupo de pacientes é que se propõe este estudo. 
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OBJETIVO 

 

Comprovar a eficácia da estimulação fisioterapêutica precoce na progressão 

do fluxo linfático em pacientes com câncer de mama submetidas ao esvaziamento 

axilar. 

 

CASUÍSTICA E METODOLOGIA 

 

Todas as pacientes foram informadas sobre o estudo e assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido, com aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital de Câncer de Barretos. 

 

CASUÍSTICA 

A população de estudo foi composta por 22 mulheres submetidas à 

mastectomia radical ou quadrantectomia associada ao esvaziamento linfonodal 

axilar ipsilateral, no período de 2005 a 2008, que preencheram os seguintes 

critérios de inclusão: idade superior a 18 anos, portadoras de carcinoma unilateral 

da mama, intervalo de 15 a 60 dias após a cirurgia e com amplitude do braço maior 

que 120º de flexão de ombro. Foram excluídas: pacientes submetidas à 

quimioterapia ou radioterapia prévia, com conhecimento de patologia linfática prévia 

ao esvaziamento axilar, presença de processos inflamatórios ou infecciosos 

associados aos membros superiores e linfocintilografias inadequadas para a 

interpretação. 
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METODOLOGIA 

Estudo experimental randomizado, com seleção das pacientes no 

Departamento de Fisioterapia, quando foram encaminhadas para o início do 

tratamento fisioterapêutico. 

Todas as 22 pacientes foram submetidas a dois exames de linfocintilografia, 

totalizando 44 estudos. O primeiro estudo de cada paciente foi considerado estudo 

controle, sendo realizado sempre sem estimulação fisioterapêutica (EF). Para o 

segundo estudo, as pacientes foram randomizadas em dois grupos: com 

estimulação fisioterapêutica (CEF), que receberam a EF durante o estudo e sem 

estimulação fisioterapêutica (SEF), sendo esse estudo similar ao primeiro de cada 

paciente. 

 

ESTIMULAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA 

A estimulação fisioterapêutica foi realizada por um único fisioterapeuta, 

segundo a técnica proposta por Földi,22 com estimulação linfonodal da cadeia axilar 

contra-lateral e cadeia inguinal homo-lateral à mama e axila manipuladas, em 

movimentos circulares com  a face palmar, de forma leve e suave, deslocando a 

pele, durante cinco minutos, com início no quinto minuto e término no décimo 

minuto da fase dinâmica do segundo estudo (Figura 1), somente naquelas 

pacientes cuja randomização foi do grupo CEF. 

 

LINFOCINTILOGRAFIA 
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Os exames de linfocintilografia foram realizados no Departamento de 

Medicina Nuclear com técnica de aquisição padronizada. As pacientes se 

apresentaram para o exame com vestimentas adequadas para que não houvesse 

restrição à circulação linfática superficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro estudo de cada paciente, ou estudo controle, foi realizado entre 

15 e 60 dias após a cirurgia, sendo esse intervalo determinado pela amplitude ideal 

do movimento do ombro do membro manipulado (acima de 120º). O segundo 

estudo, ou randomizado CEF ou SEF foi realizado com intervalo entre sete + três 

dias após o primeiro. As pacientes incluídas foram orientadas a não realizar 

nenhuma atividade com o membro, até o término dos exames.  

 
Figura 1 - Estimulação fisioterapêutica segundo a técnica 
proposta por Földi, durante a fase dinâmica 
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TÉCNICA DE AQUISIÇÃO  

Os estudos foram realizados em câmara à cintilação computadorizada, 

modelo Millenium VG - Hawkeye GE, equipada com dois detectores. O colimador 

foi o de baixa energia e alta resolução. O radiofármaco (RF) utilizado foi o fitato-

99mTc na dose de 37 MBq (1mCi), volume de 0,5 ml, administrado em seringa e 

agulha de insulina. 

Os exames de linfocintilografia foram realizados em três etapas: 

 

FASE DINÂMICA 

A primeira etapa foi denominada fase dinâmica. A paciente foi posicionada 

em decúbito dorsal horizontal, com os braços elevados em extensão, apoiados de 

forma confortável acima da cabeça (Figura 2A), com campo de visão (CV) incluindo 

as mãos até as regiões axilares (Figura 2B) 

O RF foi injetado em leque, por via subcutânea após assepsia, no 2º espaço 

interdigital24-26 do membro manipulado, garantindo, por meio de aspiração da 

seringa, que nenhum vaso sanguíneo fosse puncionado de forma acidental (Figura 

3). 

A aquisição das imagens dinâmicas foi iniciada imediatamente após a 

injeção, com realização de uma imagem por minuto durante 20 minutos, fotopico 

centrado em 140 KeV, janela de 20%, matriz 128 X 128, sem magnificação. 
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Figura 2 - A. Posicionamento da paciente para aquisição da 
fase dinâmica. B. Campo de visão de mãos até axilas 
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IMAGENS ESTÁTICAS 

A segunda etapa foi iniciada imediatamente após o término do estudo 

dinâmico com realização de duas imagens estáticas, uma no mesmo campo de 

visão do estudo dinâmico, abrangendo desde as mãos até as axilas (Figura 4A) e 

outra na região torácica anterior e axilas (Figura 4B). Essas imagens tiveram a 

mesma técnica de aquisição, com duração de 500 segundos, fotopico centrado em 

140 KeV, janela de 20%, matriz de 256 x 256, sem magnificação. 

Após o término dessa etapa, a paciente foi retirada da mesa de aquisição e 

orientada a aguardar em repouso para o início da próxima etapa. 

 

 

 

 

 
Figura 3 - Injeção subcutânea em leque no 2º espaço 
interdigital 
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VARREDURA TARDIA DE CORPO INTEIRO 

As imagens de varredura de corpo inteiro foram realizadas nas projeções 

anterior e posterior, com a paciente em decúbito horizontal dorsal e braços 

elevados acima da cabeça, após 90 minutos da injeção do radiotraçador, sem 

 

 
Figura 4 - Imagens estáticas. A. CV de mãos até axilas. B. CV 
de axilas a torácica anterior 
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magnificação, com fotopico centrado em 140 KeV, matriz 256 x 1024 e velocidade 

de aquisição da maca de 7 cm/min (Figuras 5A, 5B, 5C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5A - Varredura de corpo inteiro
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Figuras 5B e 5C - Varredura de corpo inteiro 
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Figura 6 - Processamento da linfocintilografia – fase dinâmica. 
A. Primeiro exame SEF. B. Segundo exame com CEF 
 

PROCESSAMENTO E INTERPRETAÇÃO DAS IMAGENS 

O processamento e a interpretação dos estudos foram realizados por um 

único especialista em medicina nuclear, o qual não tinha conhecimento do grupo 

analisado. 

 

ANÁLISE QUALITATIVA 

As imagens dinâmicas (Figura 6), estáticas (Figura 7) e de varredura (Figura 

8) foram analisadas na tela do computador, com manuseio de cor, brilho e 

intensidade, e impressas na cor preta com fundo branco. 
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Para a análise, as imagens de cada paciente foram pareadas de acordo 

com a etapa de aquisição dos dois estudos, sendo avaliado o local de chegada do 

radiofármaco nos ductos linfáticos do membro superior e o local e número de 

 
Figura 7 – Imagens estáticas. A e B primeiro e segundo 
estudo grupo SEF, sem progressão. C e D primeiro e segundo 
estudo randomizado CEF. Progressão do radiofármaco do 
ponto 0 (mão D) para o ponto 6 

Figura 8 – Imagens de Varredura. A e B  primeiro e 
segundo estudo grupo SEF, sem progressão (ponto 6 nos 
dois estudos). C e D primeiro e segundo estudo grupo CEF, 
progressão do  radiofármaco (ponto 8 até ponto 11) 
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linfonodos visibilizados. Considerou-se progressão positiva do fluxo linfático quando 

o local de chegada do radiofármaco do segundo estudo foi mais distante do ponto 

de injeção do primeiro estudo ou, quando o número de linfonodos visibilizados no 

segundo estudo foi maior que no primeiro estudo. Foi utilizada uma classificação 

ordinal seqüencial para o local de chegada do radiofármaco nos ductos linfáticos e 

nos linfonodos, do ponto de injeção até o ponto mais distante alcançado, 

classificados de 0 a 14, respectivamente, conforme apresentado na figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Figura 9 - Esquema do local de chegada do radiofármaco 



 61

ANÁLISE QUANTITATIVA 

A análise quantitativa foi realizada nas imagens da fase dinâmica.  

Áreas de interesse retangulares e idênticas foram criadas e dispostas na 

região proximal do braço e axila nos dois estudos de cada paciente. Curvas de 

atividade x tempo foram geradas nessas áreas citadas e nas áreas de avaliação do 

background em braço contra-lateral. Os coeficientes angulares foram obtidos 

diretamente de processamento realizado no equipamento. Como o equipamento 

apresenta limitações de precisão, pois apresenta os coeficientes angulares com 

quatro casas decimais, foi adotado o valor 0,00005 para todo coeficiente angular 

estimado com valor 0,0000 pelo equipamento. O coeficiente do background foi 

subtraído do coeficiente de cada área em estudo para determinação do efeito 

líquido da estimulação. A velocidade de progressão do fluído linfático é 

representada pelo coeficiente angular líquido. A análise da velocidade de 

progressão do fluxo linfático foi realizada com a comparação dos coeficientes 

angulares líquidos das retas dos dois estudos da mesma paciente e considerada 

como progressão positiva quando foi maior no segundo estudo comparado com o 

primeiro (Figuras 10, 11). 
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Figura 10 - Processamento quantitativo – fase dinâmica. A -
imagens de aquisição do primeiro estudo  e B - imagens de 
aquisição do segundo estudo de paciente randomizada SEF, 
com criação de áreas de interesse no primeiro estudo (azul 
escuro sobre o braço manipulado e azul claro, como 
background no braço contra-lateral) e no segundo estudo 
(vermelho no braço manipulado e amarelo com background 
no braço contra-lateral). C- curva de atividade x tempo de 
área no braço manipulado do primeiro estudo (azul) e no 
segundo estudo de paciente randomizada SEF (vermelho). D - 
derivação linear das curvas. O coeficiente angular é o ângulo 
de inclinação das curvas que representam a velocidade. Sem 
variação da velocidade no estudo SEF 
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ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para a caracterização da amostra foi utilizada freqüência e porcentagem e 

medidas de tendência central e dispersão. Para verificação da distribuição normal da 

amostra, foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov, como a amostra não 

apresentou distribuição normal, foram utilizados os testes não paramétricos. Para a 

 
Figura 11 - Processamento quantitativo – fase dinâmica. A -
imagens de aquisição do primeiro estudo  e B - imagens de 
aquisição do segundo estudo de paciente randomizada CEF, 
com criação de áreas de interesse no primeiro estudo (azul 
escuro sobre o braço manipulado e azul claro, como 
background no braço contra-lateral) e no segundo estudo 
(vermelho no braço manipulado e amarelo com background 
no braço contra-lateral). C- curva de atividade x tempo de 
área no braço manipulado do primeiro estudo (azul) e no 
segundo estudo de paciente randomizada CEF (vermelho). D 
- derivação linear das curvas. O coeficiente angular é o ângulo 
de inclinação das curvas que representam a velocidade. 
Aumento significativo da velocidade no estudo CEF
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diferença de médias das variáveis quantitativas entre os grupos CEF e SEF, foi 

utilizado o teste de Mann-Whitney. Para associação entre a progressão da 

drenagem linfática e presença da estimulação fisioterapêutica, foi utilizado o teste 

Exato de Fisher. Para verificação da evidência do número de linfonodos antes e 

depois em cada grupo da EF, foi utilizado o teste não-paramétrico de Wilcoxon. Para 

todas as análises foi assumido um nível de significância de p<0,05. 

 

  

RESULTADOS 

 

A amostra analisada (n=22) foi composta de dois grupos denominados 

grupo com estimulação fisioterapêutica – CEF (n=12) e grupo sem estimulação 

fisioterapêutica – SEF (n=10).  Esses grupos mostraram-se semelhantes em relação 

à média da faixa etária, do peso, da altura, do IMC e do número de linfonodos 

dissecados, conforme apresentados na tabela 1. 

 

 

Tabela 1 - Estatística descritiva da amostra. Grupos CEF e SEF 

Variável CEF SEF p(M-W) 

 n média (dp) mediana mín-máx n média (dp) mediana mín-máx  

Idade(anos) 12 47,9 (9,5) 47,5 26-60 10 53,9 (9,5) 52,0 41-71 0,198 

Peso(kg) 12 67,5 (12,8)  65,6 49,0-95,0 10 63,1 (11,4) 64,2 45,0-80,0 0,373 

Altura(m) 12 1,6 (0,1) 1,6 1,47-1,66 10 1,5 (0,04) 1,52 1,45-1,60 0,080 

IMC(kg/m2) 12 27,5 (6,04) 26,7 18,0-40,6 10 27,2 (4,7) 26,3 20,6-34,6 0,843 

Nº Linf(n) 12 18,0 (6,7) 17,5 11-34 10 18,9 (6,2) 18,0 11-34 0,691 
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Houve associação estatisticamente significativa entre a EF e a progressão 

do radiofármaco nas três etapas dos exames de linfocintilografia, sendo as imagens 

das etapas precoces mais representativas da estimulação que a da etapa tardia 

(Tabela 2). 

A fase dinâmica mostrou progressão em todas as pacientes (n=10, 100%) 

do grupo CEF e ausência de progressão na totalidade das pacientes do grupo SEF 

(n=8, 100%), p<0,001. 

As imagens estáticas mostraram progressão do fluxo linfático em todas as 

pacientes do grupo CEF (n=11, 100%) e ausência de progressão em todas as 

pacientes do grupo SEF (n=8, 100%), p<0,001. 

As imagens de varredura evidenciaram progressão do fluxo linfático em 

11(91,7%) das 12 pacientes do grupo CEF e ausência de progressão em todas as 

pacientes do grupo SEF (n=7, 100%), p<0,001. A única paciente CEF que não 

apresentou progressão foi aquela com maior número de linfonodos retirados. 

Houve aumento significativo do número de linfonodos evidenciados do 

primeiro para o segundo estudo de varredura do grupo CEF, com média de 

2,1(dp=1,7) e 3,7(dp=2,1) respectivamente, (p=0,007). No grupo SEF não houve 

diferença significativa entre as médias, sendo de 2,6(dp=2,0) e 1,9(dp=1,6) 

respectivamente (p=0,102), conforme apresentado na tabela 3.  
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Tabela 2 - Progressão do fluxo linfático nos grupos CEF e SEF distribuídos nas 

etapas de imagens dinâmicas, estáticas e de varredura. Hospital de Câncer de 

Barretos, 2008 

  Grupos  

 CEF SEF  
Progressão  

 N (%) N (%) p** 

     
Imagens dinâmicas* Sim 10 (100) 0 (0,0) <0,001 

 Não 0 (0,0) 9 (100)  

     
Imagens estáticas* Sim 11 (100) 0 (0,0) <0,001 

 Não 0 (0,0) 8 (100)  

     
Varredura* Sim 11 (91,7) 0 (0,0) <0,001 

 Não 1 (8,3) 7 (100)  

     
Total   12 (100) 10 (100)  

* Há valores ignorados; **Teste exato de Fisher 

 

Tabela 3 - Número de linfonodos evidenciados no primeiro e segundo estudo, nos 

grupos CEF e SEF 

Variável 1º exame 2º exame P (W) 

 n média (dp) mediana mín-máx n média (dp) mediana mín-máx  

CEF 11 2,1 (1,7) 2,0 0-6 11 3,7 (2,1) 4,0 0-7 0,007 

SEF 7 2,6(2,0) 3,0 0-5 7 1,9 (1,6) 2,0 0-4 0,102 

* Há valores ignorados 
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A velocidade do fluxo linfático aumenta no grupo CEF comparado ao 

grupo SEF. O teste indicou que houve diferença para as médias dos grupos ao nível 

de significância de �=0,05 (p=0,014).   

 

 

 

 

Como houve concordância quase absoluta entre a EF e a progressão do 

fluxo linfático, baseado nos critérios já estabelecidos na metodologia, decidimos 

realizar uma análise adicional considerando como progressão positiva quando o 

local de chegada do radiofármaco foi no mínimo dois pontos mais distante que o 

primeiro e a diferença do número de linfonodos evidenciados no mínimo de dois. 

Os resultados dessa nova análise estão apresentados na tabela 5. 

 

 

Tabela 4* - Estatística Descritiva da variável razão entre os coeficientes angulares 

Pós/Pré estimulação para os grupos SEF e CEF. Hospital de Câncer de Barretos, 

2008 

Grupo n média mediana variância desvio padrão mín-máx 

CEF 10 44,0 2,75 6232,3 78,9 0,17-240 

SEF 8 0,8 0,75 0,5 0,7 0,08-2 

*Há valores ignorados 
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Tabela 5 - Progressão do fluxo linfático nos grupos CEF e SEF distribuídos nas 

etapas de imagens dinâmicas, estáticas e varredura (novos critérios - ponto de 

chegada dista dois pontos  e número de linfonodos maior que dois). Hospital de 

Câncer de Barretos, 2008 

  Estimulação  

 CEF SEF  
Progressão  

 N (%) N (%) p** 

Imagens 

dinâmicas* 
Sim 2 (22,2) 0 (0,0) 0,471 

 Não 7 (77,8) 9 (100)  

     

Imagens estáticas* Sim 6 (54,5) 0 (0,0) 0,018 

 Não 5 (45,5) 8 (100)  

     

Varredura* Sim 8 (66,7) 0 (0,0) 0,013 

 Não 4 (33,3) 7 (100)  

     

Total   12 (100) 10 (100)  

*Há valores ignorados; **teste exato de Fisher 

  

Agora observamos que não houve associação estatisticamente 

significativa (p=0,471) entre EF e progressão observada na imagem dinâmica.  

Em relação às outras variáveis observadas, houve associação 

significativa entre a progressão nas imagens estáticas e EF. As pacientes que foram 

do grupo CEF apresentaram uma proporção maior de progressão em relação ao 

grupo SEF (54,5% x 0,0%; p=0,018). Para a progressão na varredura, verificou-se 
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uma associação estatisticamente significativa entre a progressão e EF. Nas 

pacientes do grupo CEF foi observado um percentual maior de progressão em 

relação ao grupo SEF (66,7% x 0,0%; p=0,013). Observamos também que nenhuma 

paciente do grupo SEF apresentou progressão do fluxo linfático. 

Nessa análise, houve um aumento de identificação da progressão em 

imagens mais tardias. 

 

DISCUSSÃO 

 

Com o avanço do tratamento no câncer de mama e conseqüente aumento 

na taxa de sobrevida, a qualidade de vida tem sido a maior preocupação para essas 

pacientes(29). A instalação do linfedema pós-mastectomia predispõe à doenças 

incapacitantes com maior impacto sócio-econômico(9,15). Diagnóstico e intervenção 

precoce, como os cuidados com a pele(18,30), a cinesioterapia e a auto-

massagem,(11,17,18)  pode reduzir drasticamente a incidência de complicações.(30) 

A busca pela melhor qualidade de vida tem apontado que a prevenção do 

linfedema é a melhor estratégia nesse grupo de pacientes. Isso estimulou essa 

pesquisa, cujo intuito foi comprovar que medidas precoces são eficazes, conforme 

documentamos nesse estudo. 

Os conhecimentos prévios da circulação linfática normal e sua mudança 

na presença de obstrução têm direcionado as técnicas de estimulação 

fisioterapêutica. A opção pela técnica proposta por Földi(22) baseou-se na rotina 

dessa Instituição e na facilidade da reprodução durante o exame. 

Como estratégia para estimulação da circulação linfática na obstrução do 

fluxo linfático normal, deve-se considerar a circulação de contorno como as rotas 
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colaterais e as anastomoses dos capilares linfáticos, que desviam o fluxo da linfa em 

direção contrária ao habitual, pelo feixe linfático cefálico lateral, seguindo sobre o 

músculo deltóide, contornando a cadeia linfonodal axilar, drenando a linfa 

diretamente para os linfonodos supra e infraclaviculares.(31) O nosso estudo 

documenta essa rota alternativa, identificando os linfonodos, em especial, pós EF.  

Werner e cols,32 ao estudar fatores de risco no desenvolvimento do 

linfedema de amostra semelhante ao nosso estudo, observaram que a obesidade foi 

o mais importante. Esse fator não influiu nos resultados da nossa amostra, pois os 

dois grupos estudados foram homogêneos. 

O nosso estudo documenta a efetividade da técnica de estimulação 

fisioterapêutica na progressão do fluxo linfático. Da mesma forma, vários autores 

relataram o aumento do transporte linfático quando submetidos ao mesmo 

procedimento.(33-36)  

A única paciente que apresentou o maior número de linfonodos 

dissecados (n=34) não mostrou progressão tardia do fluxo linfático, mesmo 

estimulada. Esse fato provavelmente ocorre, pois a principal causa de linfedema em 

pacientes submetidas ao esvaziamento axilar foi atribuída ao menor número de 

linfonodos na área dissecada, como observado por Filippeti e cols.(37)  

Embora a padronização de interpretação de progressão de fluxo já esteja 

bem estabelecida, conforme descrito na metodologia, julgamos interessante realizar 

uma segunda análise, com distâncias maiores e com maior aumento do número de 

linfonodos evidenciados para caracterizar tal progressão. Os resultados foram 

interessantes, quando a fase dinâmica não mais identificava a progressão do fluxo 

no grupo das pacientes com CEF. Esse achado é explicado pelo tempo curto de 

aquisição dessa fase.  Nesse tempo, o radiotraçador alcançou local de progressão 
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para a primeira classificação, porém não mostrou para a segunda. A garantia da 

progressão se baseia na análise do coeficiente angular que mostrou progressão com 

quantidades menores de chegada do radiofármaco no terço proximal do antebraço, 

ainda não visíveis aos nossos olhos para a classificação, determinadas pelas áreas 

de interesse. Houve um aumento paulatino da progressão com as imagens 

seqüenciais, alcançando quase 70% na imagem de varredura, comparados aos 

100% de correlação com a primeira classificação. Nenhuma paciente sem EF 

mostrou progressão. Esse achado nos subsidia que o tempo de aquisição do estudo 

foi determinante do local de chegada do material e, se aumentarmos o tempo de 

aquisição do estudo, provavelmente, encontraremos os mesmo resultados. Também 

comprovou que a linfocintilografia é um método seguro de avaliação do fluxo 

linfático. 

 

 

CONCLUSÃO 

Esse estudo comprova a eficácia da estimulação fisioterapêutica na 

progressão do fluxo linfático no pós-operatório recente de pacientes 

mastectomizadas com esvaziamento linfonodal axilar e recomenda a prática dessa 

atividade na prevenção do linfedema. 
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CONCLUSÃO 

 

Esse estudo documenta, por meio da linfocintilografia, o aumento da 

velocidade e do número de linfonodos evidenciados, assim como o maior percurso 

do fluxo linfático nas pacientes submetidas à estimulação fisioterapêutica. 

Dessa maneira, comprova a eficácia da estimulação fisioterapêutica 

precoce na prevenção do linfedema em pacientes submetidas ao esvaziamento 

axilar e recomenda essa prática no pós-operatório imediato.  
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Anexo 6.1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DE CÂNCER DE BARRETOS - FUNDAÇÃO PIO XII 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

                Você está sendo convidada a participar de um estudo intitulado 
“Otimização da circulação linfática em paciente pós-linfadenectomia radical axilar 
recente por meio da estimulação ganglionar axilar contra-lateral e inguinal 
homolateral avaliada por meio linfocintilografia”, que tem como pesquisador 
responsável o fisioterapeuta Sr. Almir José Sarri - Crefito 3/7590-F, a ser realizada 
no Departamento de Medicina Nuclear da  Fundação Pio XII, Hospital de Câncer de 
Barretos – SP. 

Em conseqüência ao tratamento cirúrgico da mama, nos casos em que 
ocorre a retirada dos gânglios linfáticos, pode ocorrer tardiamente o linfedema 
(inchaço) do braço do lado operado, e um dos tratamentos preventivos, é a auto-
massagem, que na prática notamos  sua efetividade.  

Objetivo do trabalho: avaliar através da linfocintilografia a importância da 
massagem axilar (na axila oposta à da cirurgia) e inguinal (na virilha do mesmo lado 
da cirurgia), para melhorar a circulação linfática do braço do lado operado, evitando 
assim o linfedema (inchaço). 

Procedimento: Serão realizado dois exames, com intervalo de 
aproximadamente uma semana, sendo que um exame não será realizado a 
massagem, e o outro com a massagem. Para a realização do exame 
(Linfocintilografia), será injetado no espaço do 2º, com uma agulha de insulina, que é 
muito pequena, um radiofármaco, que é uma substância radioativa que não oferece 
risco para a saúde, que tem por objetivo, mostrar a via (caminho) da circulação 
linfática. 

Riscos: O radiofármaco utilizado, não traz risco nenhum para a sua saúde 
(reação, alergia, mal estar), e o que pode ocorrer, dificilmente é uma inflamação  
local e um formigamento (transitório), secundários à injeção, e se isso acontecer, é 
só entrar em contato pelo telefone (17) 3321-6600 – ramal 6840, (17) 8113-5383 
com Sr. Almir, ou (17) 3321-6600 ramal  6965 ou (17) 9133-2469 com Dra. Sonia, 
para avaliarmos e iniciar imediatamente o tratamento adequado para que não haja 
nenhum risco à sua integridade física. 

Tendo sido devidamente esclarecida sobre as condições que constam do 
documento “ESCLARECIMENTO AO SUJEITO DA PESQUISA”, declaro que tenho 
pleno conhecimento dos direitos e das condições que me foram assegurados, a 
seguir relacionados: 
1. A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de 

qualquer dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras 
situações relacionadas com a pesquisa. 

2. A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo, a 
qualquer momento, sem prejuízo nenhum na continuidade do meu tratamento 
nesta instituição. 
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3. A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter 
confidencial da informação relacionada com a minha privacidade. 

4. Após o exame serei encaminhada para o Departamento de Fisioterapia para 
início do tratamento, sem prejuízo para minha reabilitação. 

             Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram 
apresentadas e que, livremente,  manifesto a minha vontade de participar do referido 
projeto.         
Participante 
_____________________________                  _________________________ 
Nome Completo                                                  RG 
 
_____________________________                  _________________________ 
Assinatura                                                           Data 
 
 
 
Pesquisador 
 
Almir José Sarri                                                  RG. 14.433.140 
  
_____________________________                  _________________________ 
Assinatura                                                           Data 
 
 
 
Testemunha 
_____________________________                  _________________________ 
Nome Completo                                                  RG          
 
____________________________                    _________________________ 
Assinatura                                                           Data 
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Anexo 6.2 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 6.3 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 6.4 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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