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1. Introdução 

O câncer, um dos principais problemas de saúde mundial 1, acometeu cerca de 

14,1 milhões de pessoas em 2012 e levou a 8,2 milhões de óbitos. 2 O câncer de mama 

é o mais frequente no sexo feminino, com incidência de 1,67 milhões de casos e 

mortalidade de 521.817 neste mesmo ano. 2 No Brasil, o câncer de mama, após os 

tumores de pele não melanoma, é o mais frequente entre as mulheres 3 , e a estimativa 

para o ano de 2014, também válida para o ano de 2015, aponta para ocorrência de 

57.120 casos novos, com incidência de 56,09 casos por 100 mil mulheres. 4

A incidência de câncer tem aumentado no mundo inteiro concomitante com a 

maior sobrevida das pessoas e com a adoção de hábitos inadequados de vida, tais 

como tabagismo, sedentarismo e má alimentação. 1 A idade avançada, a menarca 

precoce, a nuliparidade ou primeira gestação após 35 anos são alguns dos fatores de 

risco para desenvolvimento de câncer de mama e estão relacionados com o estilo de 

vida moderno. 5

 Em países desenvolvidos, apesar do aumento do número de casos, a 

mortalidade tem diminuído devido principalmente ao diagnóstico precoce. 1 O uso mais 

frequente da mamografia para rastreamento está relacionado com o aumento da 

incidência de câncer de mama, por detectar tumores antes não encontrados, e com a 

maior sobrevida das pacientes diagnosticadas. 6 Além disso, os novos medicamentos 

utilizados no tratamento também produziram impacto positivo na redução da 

mortalidade. No entanto, no Brasil o aumento da incidência é seguido pelo aumento 

da mortalidade, provavelmente devido diagnósticos mais tardios e à menor 

disponibilidade de tratamento mais adequado. 7

A topografia da mama na mulher estende-se da segunda à sexta costela e do 

esterno à linha axilar média. É composta por glândulas mamárias, tecido adiposo, 

nervos, vasos sanguíneos e linfáticos. A rica drenagem linfática é importante na 

disseminação à distância de células cancerígenas, sendo dividida em três padrões de 

drenagem: o principal, ou axilar; o transpeitoral e o da mamária ou torácica interna. 8

A escolha do tratamento cirúrgico vai depender basicamente do estádio clínico e o 

tratamento poderá ser a cirurgia conservadora (quadrantectomia) ou não 
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conservadora (mastectomia), com ou sem abordagem axilar (linfonodectomia ou 

biopsia do linfonodo sentinela).  9

O tratamento adjuvante aumenta a sobrevida de pacientes com câncer de 

mama6, mas em contrapartida pode ocasionar impacto negativo na qualidade de 

vida.10 A radioterapia poderá ser indicada para eliminar possíveis células 

remanescentes na mama e nas cadeias de drenagem linfática e a prescrição de 

terapia sistêmica adjuvante, quimioterapia e/ou hormonioterapia, deverá basear-se no 

risco de recorrência, sendo a endocrinoterapia indicada apenas em tumores com 

receptor hormonal positivo. A quimioterapia neoadjuvante é utilizada em pacientes 

com indicação primária de mastectomia, e poderá acarretar redução do volume 

tumoral e permitir a realização de cirurgia conservadora. 9

A cirurgia radical com linfonodectomia axilar foi por muito tempo o principal 

tratamento para o câncer de mama. 11 No entanto, nos últimos 30 anos, cirurgias mais 

conservadoras, tanto na retirada do tecido mamário quanto na preservação de 

linfonodos axilares, têm sido utilizadas sempre que possível. 12 Apesar dos avanços, 

muitas vezes é necessária a retirada cirúrgica de linfonodos da axila para análise 

histológica dos mesmos, o que pode funcionar como indicador prognóstico e 

determinar a necessidade de terapia sistêmica. 13 No entanto, com o surgimento da 

técnica de biópsia do linfonodo sentinela (BLS) o uso da linfonodectomia (LA) axilar 

começou a ser questionado, por submeter pacientes à comorbidades pós-operatórias 

desnecessárias.14

A linfonodectomia axilar consiste na retirada dos linfonodos dessa região, no 

intuito de reduzir a disseminação da doença, direcionar o tratamento sistêmico e 

conhecer melhor o prognóstico. 15 No entanto, várias comorbidades estão relacionadas 

à dissecção dos linfonodos da axila, tais como a formação de seroma, infecção da 

ferida operatória, alterações sensoriais, dor, limitação de movimento e linfedema, 

complicações que podem ocorrer em 7 a 37% das mulheres submetidas ao 

procedimento.13

O linfonodo sentinela é o primeiro que recebe a drenagem da mama e 

consequentemente o primeiro a receber células metastáticas do tumor primário. Pode 

ser identificado durante a cirurgia por meio da injeção de corante vital ou radiofármaco, 

seguida do uso de gamaprobe, que é um detector portátil de raios gama. 9 Visto que a 
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disseminação de metástases geralmente não é aleatória e segue o fluxo linfático, ao 

se identificar o primeiro linfonodo a receber a linfa da mama pode-se realizar a biópsia 

do mesmo e, assim, avaliar o status da região linfonodal. 16 A BLS leva a menos 

morbidades em comparação à linfonodectomia axilar. 13

O linfedema, a presença de dor e a disfunção do membro superior homolateral 

à cirurgia são algumas das principais morbidades que podem surgir após o tratamento 

cirúrgico do câncer de mama. 6

Leidenius et al. avaliaram os movimentos de flexão e extensão de ombro, antes 

e após a cirurgia de mama, e encontraram diminuição de movimento em 45% das 

pacientes que realizaram BLS e 86% das que fizeram LA. Ao observar a presença de 

dor no braço no pós-operatório, a detectaram, respectivamente, em 12% e 30%. 17

Rönkä et al. compararam fraqueza do membro superior homolateral à cirurgia após 

esses dois tipos de intervenção e encontraram fraqueza leve ou moderada em 19% 

das pacientes submetidas à biópsia do linfonodo sentinela e em 42% das que 

realizaram linfonodectomia axilar. 18 Swenson et al. observaram que mulheres 

submetidas à BLS desenvolveram menos linfedema que as que passaram por LA, 

com incidência de 4% na primeira e 14% na segunda. 19

A dificuldade em mover o braço no pós-operatório tem sido amplamente 

relatada na literatura, com diminuição da amplitude de movimento (ADM) e da força 

muscular do complexo do ombro. 20 Essa limitação pode estar relacionada com a lesão 

do nervo torácico longo durante a abordagem cirúrgica da axila e consequente 

fraqueza do músculo serrátil anterior, ocasionando disfunção denominada escápula 

alada.15

O nervo torácico longo se origina das raízes espinhais de C5, C6 e C7 21 que 

emergem no pescoço entre os músculos escalenos anterior e médio 22, desce 

verticalmente na direção da axila e passa anterolateralmente pela parede torácica até 

inervar as diversas digitações do músculo serrátil anterior. 15 Pode, assim, ser lesado 

durante a abordagem cirúrgica da axila ou por trauma repetitivo ao contato com a parte 

interna do dreno, que fica posicionado em região muito próxima ao seu trajeto 

descendente na parede torácica. 14 Durante o ato cirúrgico a lesão pode ocorrer por 

golpe direto, devido à íntima relação com o linfonodo doente; pelo uso de forma 

inadequada do eletrocautério ou por estiramento do nervo devido ao posicionamento 
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do membro superior em abdução passiva máxima por longo período, sendo possível 

prevenir esse último com a colocação de apoio embaixo da cintura escapular e com a 

mudança da posição do braço durante a cirurgia. 15

As diversas lesões de nervo periférico podem ocorrer no tratamento cirúrgico 

do câncer de mama e são classificadas em neuropraxia, axoniotmese e neurotmese. 
14. A neuropraxia é a lesão mais leve, com comprometimento apenas mielínico e sem 

degeneração Walleriana 23, sendo reversível14. Na axoniotmese ocorre dano mais 

severo com degeneração distal à lesão, mas com preservação do epineuro, podendo 

haver regeneração24, pois o tubo endoneural é mantido. 23 A neurotmese é 

caraterizada pela lesão de endoneuro, perineuro e epineuro, com perda da 

continuidade, o que impossibilita que o axônio encontre o caminho para seu órgão 

terminal e geralmente é irreversível. 14  A lesão mais comum do nervo torácico longo 

na cirurgia de mama é a neuropraxia, cuja recuperação se dá de forma progressiva 

com o tratamento conservador. No entanto, se os sintomas não regredirem em seis 

meses, provavelmente a lesão foi mais grave e a reabilitação será difícil. 25

O músculo serrátil anterior fica parcialmente recoberto pelo peitoral menor. Tem 

origem na digitação da face externa das oito costelas superiores e inserção na face 

costal do ângulo superior, borda medial e ângulo inferior da escápula. 22 Possui três 

componentes funcionais, o superior que permite rotação da escápula ao fletir o braço, 

o médio que efetua protração da escápula 26 e o inferior que fixa a escápula contra o 

tórax durante a movimentação do ombro. 15  Pode ser considerado um dos músculos 

mais importantes da cintura escapular, pois sem ele o braço não pode ser elevado 

acima da cabeça.27

A movimentação do ombro é realizada por componentes glenoumerais e 

escapulares, com uma relação de 2:1, respectivamente, de movimento de úmero e 

rotação de escápula. Essa associação de movimento é denominada ritmo escápulo-

umeral.28 Durante a elevação anterior completa do ombro em 180º (flexão) a 

movimentação glenoumeral representa 120º e a escapular 60º desse movimento, 

sendo que estes dois complexos atuam em sincronia dos 60º aos 150º 29. Durante a 

elevação lateral do ombro (abdução) existe a mesma associação e a sincronia ocorre 

entre os 90º e 150º. 28
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O ombro é capaz de realizar movimentos de flexão, extensão, adução, 

abdução, rotação externa e rotação interna (Figura 1). A porção clavicular do deltoide, 

a porção clavicular do peitoral maior e o coracobraquial são músculos responsáveis 

pela flexão, e a porção superior do deltoide e o grande dorsal, pela extensão do ombro. 

O peitoral maior, o grande dorsal e o redondo maior realizam a adução e o deltoide 

(porção acromial) e o supraespinhal, a abdução. O infraespinhal e o redondo menor 

são responsáveis pela rotação externa do ombro e o subescapular e o redondo maior 

pela rotação interna.22

Figura 1. Movimentos de ombro  

A escápula realiza movimentos de elevação, depressão, protração (ou abdução 

/ rotação externa), retração (ou adução / rotação interna), rotação superior (ou rotação 

lateral) e rotação inferior (ou rotação medial) (Figura 2). A elevação é realizada pelos 

feixes superiores do trapézio, levantador da escápula e romboides maior e menor. A 

Flexão Extensão Adução

Abdução Rotação Interna Rotação Externa
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depressão pelos feixes inferiores do trapézio, peitoral menor, subclávio, grande dorsal 

e parte inferior do peitoral maior. A protração é executada pelo serrátil anterior e pelo 

peitoral maior, e a retração pelo trapézio, romboides maior e menor e grande dorsal. 

A rotação superior pelos feixes médios e inferiores do trapézio e serrátil anterior, e a 

rotação inferior pelo levantador da escápula e pelos romboides maior e menor. 22

Figura 2. Movimentos de escápula  

A função do músculo serrátil anterior é tracionar ventralmente a escápula 

(protração da escápula) e deslocar a escápula de modo que o ângulo lateral, e 

consequentemente a cavidade glenoidal, se volte superiormente (rotação lateral), 

sendo esta última função realizada pela porção mais inferior do músculo. 22 O peitoral 

maior também participa da protração da escápula, no entanto, este movimento é 

principalmente realizado pelo serrátil anterior. Os dois músculos agem 

ProtraçãoRetração

Rotação 
Superior

Rotação 
Inferior
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simultaneamente, mas existe uma ação isolada do serrátil a aproximadamente 135º 

de flexão e abdução do ombro. Quando o serrátil anterior está paralisado, a escápula 

não consegue deslizar sobre a caixa torácica durante a flexão do ombro e aparece 

uma saliência da borda medial da escápula. 27

Durante a elevação do braço acima da cabeça a escápula roda superiormente 

ao mesmo tempo que desliza para frente sobre a caixa torácica. O serrátil anterior e 

o trapézio trabalham juntos na fixação da escápula durante essa rotação, porém com 

relação ao movimento de rotação superior em si, o serrátil parece ser o mais 

importante dos dois. Pacientes com paralisia do serrátil anterior são incapazes de 

elevar o braço acima da cabeça, pois o músculo trapézio sozinho não consegue 

produzir rotação superior suficiente para abdução completa do ombro. O mesmo não 

ocorre quando o trapézio está paralisado e o serrátil intacto, havendo a abdução sem 

dificuldade.27

Em relação a importância do serrátil anterior na cintura escapular, uma lesão 

no nervo torácico longo pode incapacitar e limitar a movimentação do ombro. 30 A 

fraqueza do serrátil anterior ocasiona disfunção no ritmo escápulo-umeral, limitando a 

flexão e a abdução do ombro, podendo também gerar dor. 26 Pelo fato de ser um dos 

principais músculos responsáveis pela fixação da escápula na caixa torácica, sua 

insuficiência leva a uma desestabilização da cintura escapular no movimento de 

elevação do membro superior acima da cabeça, sendo seu principal sinal o 

aparecimento de uma proeminência da borda medial da escápula, com rotação de seu 

ângulo inferior na linha média. 15 A queixa de dor de algumas pacientes pode ser 

explicada pela tensão elevada da musculatura periescapular, na tentativa de manter 

a escápula junto à parede torácica. 14 Os músculos peitorais e romboides costumam 

estar dolorosos, devido a um espasmo secundário pela falta da contração antagonista 

do serrátil, que está com o tônus diminuído. 26

A lesão do nervo torácico longo pode ser comprovada apenas por meio da 

eletroneuromiografia, que também identifica o grau do comprometimento 

(neuropraxia, axoniotmese ou neurotmese) e determina o prognóstico 15. No entanto, 

o complexo articular do ombro, e especificamente o comprometimento do serrátil 

anterior, pode ser avaliado por alguns testes físicos. 31
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Um dos testes mais utilizados para identificação da escápula alada é o de 

Hoppenfeld. O paciente fica em posição ortostática, mantém os ombros em rotação 

interna e fletidos 90º, os cotovelos dobrados e as palmas das mãos apoiadas na 

parede, paralelas ao chão e com as pontas dos dedos, umas de encontro com as 

outras. É solicitado que se faça força para empurrar a parede e, caso haja hipotonia 

do serrátil anterior, pode ser observada uma proeminência na região escapular do 

lado comprometido, que se refere à inclinação da escápula e caracteriza a escápula 

alada.21

 Outro teste consiste em estabilizar manualmente a escápula da paciente, 

realizando pressão sobre a mesma em direção ao tórax, e solicitar a elevação do 

braço. Se o paciente conseguir elevar o braço acima de 150º, sem relatar desconforto, 

o teste pode ser considerado positivo, ou seja, existe fraqueza de serrátil anterior, a 

qual foi minimizada pela pressão exercida pelo terapeuta na escápula. 14

Define-se como discinesia de escápula qualquer alteração de posição da 

escápula durante o repouso ou movimento. Pode ser graduada pelo 4-type method de 

Kibler, que consiste em observar as bordas medial e superior da escápula enquanto 

o paciente realiza cinco movimentos consecutivos de levantar e abaixar os membros 

superiores. O teste classifica a discinesia escapular em quatro categorias, a saber: 

tipo I, quando se visibiliza  o deslocamento do ângulo inferomedial da escápula 

associado ao excessivo tilt anterior; tipo II, quando ocorrer proeminência de toda a 

borda medial da escápula, relacionada à excessiva rotação interna da mesma; tipo III, 

quando houver proeminência da borda superior da escápula, devido à sua excessiva 

translação superior; e tipo IV , ou “normal”, que indica ausência de assimetria visível, 

quando nenhuma proeminência das bordas medial e superior são encontradas. 32

 O posicionamento da escápula pode ser medido pelo Lateral Scapular Slide 

Test (LSST), proposto por Kibler, que avalia a distância da escápula até o processo 

espinhoso correspondente. Deve ser realizado com o paciente em pé em três 

situações: primeiro com os membros superiores relaxados ao lado do corpo - com 

uma fica métrica mede-se a distância da borda inferomedial da escápula ao processo 

espinhoso mais próximo da mesma; depois o mesmo procedimento com o paciente 

com as mãos na cintura e por último com os ombros em abdução de 90º. O teste 

avalia a simetria das escápulas, comparando as medidas dos dois lados. 33
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A incidência de escápula alada no pós-operatório de linfonodectomia varia de 

0,6% a 74,7%, segundo a revisão de literatura realizada por Mastrella et al. (2008). 

Este estudo encontrou apenas três trabalhos sobre os aspectos epidemiológicos da 

lesão do nervo torácico longo relacionada ao câncer de mama. Os autores concluíram 

que tamanha diferença de incidência provavelmente se explica por diversos critérios 

de avaliação, análise e detecção de resultados, onde alguns profissionais não 

familiarizados diretamente com a reabilitação funcional podem ter subestimado os 

dados. Também concluíram que alguns estudos podem ter considerado apenas 

lesões totais do nervo torácico longo, deixando passar as lesões parciais. 15

Apesar do conhecimento de alguns profissionais a respeito do risco de 

escápula alada após abordagem axilar na cirurgia de câncer de mama, pouco se tem 

estudado sobre a incidência desta alteração. Além disso, a maioria dos estudos se 

refere apenas à linfonodectomia axilar, sem verificar se o mesmo ocorre na cirurgia 

de biópsia de linfonodo sentinela. No entanto, visto que uma das possíveis causas de 

lesão do nervo torácico relatadas na literatura é o posicionamento do membro operado 

em abdução máxima do ombro por longo período durante o ato operatório, pode 

ocorrer na BLS.  

A fisioterapia pós-operatória é essencial para o retorno da amplitude de 

movimento, força e função do membro operado, sendo necessária também uma 

avaliação do complexo escapular, muitas vezes negligenciado pelos fisioterapeutas, 

para que a reabilitação seja completa e eficaz. Assim, a avaliação de incidência de 

escápula alada no pós-operatório das cirurgias de câncer de mama com abordagem 

axilar é importante para que os profissionais tenham conhecimento da prevalência 

desta complicação e possam adequar o tratamento a fim de promover a reabilitação 

completa no menor tempo possível.    
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

 Avaliar a incidência de escápula alada e a morbidade de membros superiores 

no pós-operatório de cirurgia de câncer de mama com abordagem axilar, em pacientes 

submetidas a biópsia do linfonodo sentinela (BLS) ou linfonodectomia axilar (LA). 

2.2. Objetivos específicos 

1)  Calcular a incidência de escápula alada, por meio do teste de Hoppenfeld, no 

pré-operatório e no período de 15, 30, 90 e 180 dias de pós-operatório de 

tratamento do câncer de mama. 

2) Correlacionar a incidência de escápula alada com os tipos de cirurgia mamária 

e axilar no PO 15. 

3) Avaliar a discinesia da escápula alada pelo 4-type method, no pré-operatório e 

no período de 15, 30, 90 e 180 dias de pós-operatório de tratamento do câncer 

de mama. 

4) Averiguar o posicionamento da escápula pelo Lateral Scapular Slide Test , no 

pré-operatório e no período de 15, 30, 90 e 180 dias de pós-operatório do 

tratamento de câncer de mama. 

5) Mensurar a amplitude de movimento de ombro por goniometria, no pré-

operatório e no período de 15, 30, 90 e 180 dias de pós-operatório de câncer de 

mama. 

6) Avaliar presença de dor pela Escala Verbal Numérica (EVN), no pré-operatório 

e no período de 15, 30, 90 e 180 dias de pós-operatório de câncer de mama. 
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7) Relacionar a presença ou ausência de escápula alada com as variações de 

ADM e dor. 
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3. Casuística e Métodos 

 3.1 Local do estudo 

O estudo foi realizado no ambulatório da Disciplina de Mastologia do 

Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) –

Escola Paulista de Medicina (EPM), localizado na Rua Marselhesa, 249, Vila 

Clementino, São Paulo – SP. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo em 16 de julho de 2012, sob 

o número 56524 (Anexo 1).  

3.2 Tipo de estudo 

Estudo tipo coorte (prospectivo).  

3.3 Critérios de inclusão  

Incluíram-se pacientes maiores de 18 anos, com diagnóstico de câncer de 
mama, que foram submetidas ao tratamento cirúrgico com abordagem axilar 
(linfonodectomia axilar ou biópsia do linfonodo sentinela), e que assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido.   

3.4 Critérios de exclusão 

Excluíram-se pacientes com doenças neurológicas, alterações ortopédicas que 

limitassem a função motora, alterações cardíacas graves, presença de escápula alada 

homolateral ao câncer de mama identificada na avaliação pré-operatória,  presença 

de alterações cognitivas que impossibilitassem a avaliação, aquelas que tiveram 

abordagem axilar bilateral, as que realizaram reconstrução imediata da mama com 

retalho miocutâneo do músculo grande dorsal ou retoabdominal e aquelas que não 

aceitaram participar do estudo.  
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3.5 Métodos 

Todas as pacientes receberam tratamento fisioterapêutico padrão para 

pacientes em pós-operatório de câncer de mama, conforme preconizado pelo Setor 

de Fisioterapia do Ambulatório de Mastologia da Escola Paulista de Medicina da 

UNIFESP. O programa consta de: 

- avaliação e orientações pré-operatórias; 

- avaliação, orientações e início dos exercícios no primeiro dia do pós-operatório;  

- avaliação, orientação, incremento dos exercícios pós-operatórios e ensino da 

automassagem linfática sete dias após a cirurgia; 

- avaliação, orientação, exercícios pós-operatórios e revisão da automassagem 15, 

30, 60, 90 e 180 dias após a cirurgia. 

 O protocolo de exercícios utilizado é o descrito por Petito e Gutiérrez (2008) 34. 

3.5.1 Procedimentos

As pacientes do estudo foram recrutadas no Ambulatório da Disciplina de 

Mastologia do Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de São Paulo-

Escola Paulista de Medicina logo após a marcação da cirurgia. Preenchidos os 

critérios de inclusão, caso concordassem, assinavam o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) (Anexo 2). Nesse momento foi realizada a análise pré-operatória 

(Anexo 3), onde foram colhidos os dados pessoais e antecedentes médicos. Foram, 

então, avaliados a presença ou ausência de escápula alada, discinesia de escápula, 

posicionamento escapular, amplitude de movimento de ombro e dor. Novas 

avaliações ocorreram 15, 30, 90 e 180 dias de pós-operatório (PO), as quais foram 

descritas respectivamente como PO15, PO30, PO90 e PO180.  

As pacientes que apresentaram escápula alada no pós-operatório realizaram, 

a partir do PO 30, além dos exercícios do protocolo f isioterapêutico pós-operatório 

usual, exercícios de push ups na parede (específicos para fortalecimento do músculo 

serrátil anterior)35. Dentre toda a amostra, as pacientes que permaneceram com 

limitação de movimento e/ou dor no final do seguimento foram encaminhadas ao 
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ambulatório de fisioterapia da Disciplina de Mastologia do Departamento de 

Ginecologia da Universidade Federal de São Paulo para reabilitação funcional.  

3.5.2 Avaliações 

- Escápula alada (teste de Hoppenfeld) 

A presença de escápula alada foi investigada pelo teste para avaliação do 

músculo serrátil anterior, proposto por Hoppenfeld 21. Neste teste, a paciente fica em 

pé, de frente para uma parede, e é solicitado para que ela levante os dois braços na 

altura dos ombros, dobre os cotovelos e apoie as duas palmas das mãos na parede, 

em rotação interna, de forma que os dedos das duas mãos fiquem de frente, uns para 

os outros. (Figura 3) O fisioterapeuta se posiciona atrás da paciente e pede para que 

a mesma realize força com as duas mãos, como se fosse empurrar a parede. Se, 

durante o esforço, for observado saliência da escápula, o teste é considerado positivo, 

ou seja, há hipotonia do músculo serrátil anterior.  

Figura 3. Teste de Hoppenfeld: positivo para escápula alada à esquerda. 
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- Discinesia de escápula (teste 4-type method) 

A discinesia da escápula foi avaliada pelo 4-type method32. Neste teste a 

paciente fica em pé e de costas para o avaliador, que observa o comportamento das 

bordas inferior, medial e superior da escápula (Figura 4). O fisioterapeuta pede para 

que a paciente levante e abaixe ambos os membros superiores no plano da escápula 

(na posição intermediária entre a flexão e a abdução do ombro), com os cotovelos 

esticados e polegares para cima, por cinco vezes consecutivas. Quando for 

visibilizada uma proeminência do ângulo inferior da escápula, classifica-se como 

discinesia tipo 1; quando há proeminência da borda medial, tipo 2; quando ocorrer 

proeminência da borda superior denomina-se tipo 3; e quando não houver assimetria 

ou proeminência, tipo 4 (normal).   

Figura 4. Teste 4-type method 

- Assimetria de escápula (Lateral Scapular Slide Test)

O posicionamento da escápula foi feito pelo Lateral Scapular Slide Test33, que 

é dividido em três medidas (Figura 5). A paciente, em um primeiro momento, fica em 

pé na frente do terapeuta, com os membros superiores soltos ao lado do corpo. O 

avaliador identifica, por palpação, o ângulo inferomedial das escápulas direita e 

esquerda da paciente e a seguir localiza o processo espinhoso mais próximo, o qual 

torna-se o ponto de referência. Com uma fita métrica graduada em centímetros (cm), 

mede-se a distância do ponto de referência ao ângulo inferomedial da escápula de um 

lado e de outro (primeira medida). Na sequência o avaliador pede para que a paciente 
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coloque as mãos na cintura, com os dedos para frente e os polegares para trás, e com 

a extensão dos ombros de aproximadamente 10º, efetua-se as mesmas aferições 

(segunda medida). Por último, solicita-se que a paciente realize abdução de ombros 

de 90º, em rotação interna máxima, e se realiza nova aferição (terceira medida). As 

medidas do lado direito são comparadas com as do lado esquerdo para verificação de 

assimetrias. A presença de assimetria é caracterizada quando houver diferença ≥ 

1,5cm entre os lados direito e esquerdo. 

Figura 5. Lateral Scapular Slide Test

 - Amplitude de movimento (goniometria) 

A amplitude de movimento de membros superiores foi verificada por meio de 

goniometria, com utilização de goniômetro para obtenção da medida em graus dos 

movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação externa 

de ombro (Figuras 6 e 7). Solicitou-se a realização de movimentos de forma ativa. A 

paciente foi posicionada na maca em sedestação, com quadril e joelhos fletidos 90º e 

pés apoiados. Para avaliar-se a flexão, o membro superior ficou em posição neutra e 

extensão de cotovelo, com o polegar para cima. Foi solicitado que a paciente 

levantasse o braço para frente, sem afastá-lo do corpo. Na avaliação da extensão, o 

braço foi posicionado com flexão de cotovelo de 90º e foi solicitado que se levasse o 

braço para trás. Para a adução, iniciou-se em flexão de 90º do ombro, com a palma 

da mão para baixo e foi solicitado que a paciente deslocasse o braço medialmente, 

sem dobrar o cotovelo. Para o estudo da abdução do membro superior, este ficou em 

supinação e extensão de cotovelo e foi solicitado para que a paciente levantasse o 

braço para o lado, junto da linha do tronco, em direção à orelha. Para a avaliação dos 
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movimentos de rotação interna e rotação externa o membro superior foi posicionado 

em abdução de ombro de 90º e flexão de cotovelo de 90º, sendo a paciente solicitada 

a rodar o ombro internamente e externamente, respectivamente. 

Figura 6. Goniômetro 

Figura 7: Goniometria de flexão de ombro 
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- Dor (EVN) 

 A presença de dor foi avaliada pela Escala Verbal Numérica (EVN), que varia 

de 0 a 10, onde zero é ausência de dor e dez é dor insuportável. 36 A paciente foi 

questionada se sentia dor na região da cirurgia, da cintura escapular ou do membro 

superior e, caso positivo, a escala foi usada. Os locais referidos de dor foram descritos.  

 3.6 Análises estatísticas 

 3.6.1 Cálculo amostral 

O cálculo de tamanho da amostra foi realizado com base na revisão de literatura 

de Mastrella et al., na qual foi encontrada incidência de escápula alada entre 0,6 e 

74,7% pós-linfonodectomia no tratamento do câncer de mama 15. Por terem sido 

encontrados resultados muito diferentes entre os estudos, estimou-se, para o cálculo 

do tamanho da amostra, frequência de 50%, em um intervalo de confiança de 95%, 

com amplitude de 10% de cada lado. O resultado do cálculo foi amostra mínima de 

97, porém, foram incluídas 112 pacientes no estudo.  

 3.6.2 Cálculo estatístico 

Os dados foram compilados no programa Excel para posterior análise 

estatística. Foi estabelecido nível de significância de 5% para rejeição da hipótese de 

nulidade. 

 A análise estatística foi realizada no programa Statistica 12. Para os dados 

categóricos (incidência de escápula alada e assimetria escapular) foi utilizado o teste 

Q de Cochran. Para avaliação da discinesia de escápula, os dados foram 

transformados em ordinais e aplicado o teste de Friedman. Os dados numéricos (ADM 

e dor) foram avaliados através da Anova de medidas repetidas, seguida da aplicação 

do teste de Tukey.  
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A comparação da idade e do IMC, assim como da ADM e da dor pré-

operatórias, das pacientes com e sem escápula alada, foi realizada pelo teste t-

Student. Para avaliar a incidência de escápula alada, de acordo com a cirurgia de 

mama (quadrantectomia ou mastectomia) e axilar (BLS e LA), foi utilizado o teste de 

Fisher. A ANOVA de medidas repetidas foi realizada nas pacientes com e sem 

escápula alada para análise de ADM e dor. Nos movimentos que apresentaram 

diferença entre os grupos, foi realizado o teste de Tukey para cada grupo em 

separado.   
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Resultados 
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4. Resultados 

4.1. Fluxograma 

A pesquisa foi realizada no Ambulatório da Disciplina de Mastologia do 

Departamento de Ginecologia da Universidade Federal de Sã o Paulo – Escola 

Paulista de Medicina, de julho de 2012 a fevereiro de 2014. No período de julho de 

2012 a agosto de 2013 foram operadas 147 mulheres, sendo incluídas 112, as quais 

foram acompanhadas por período de até seis meses.  Os critérios de exclusão foram: 

cirurgia sem abordagem axilar (11), escápula alada prévia à cirurgia no lado operado 

(8), impossibilidade de avaliação pré-operatória (7), reconstrução imediata com 

retalho autólogo (5 - TRAM e 1 - grande dorsal), não aceitação em participar da 

pesquisa (2) e cirurgia axilar bilateral (1). Das pacientes incluídas, todas 

compareceram à avaliação de PO15, 108 (96,48%) à de PO 30, 99 (88,39%) à de PO 

90 e 92 (82,14%) à de PO 180. Os motivos da perda do acompanhamento foram, a 

saber: abandono do seguimento (13), reoperação (4), óbito (2) e internação por 

metástase (1) (Figura 8).  
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Figura 8. Fluxograma das pacientes no estudo 

Cirurgias
147

Pré-operatório
112

PO 15
112

PO 30
108

PO 90
99

PO 180
92

Exclusões
11 sem abordagem axilar  
8 escápula alada prévia 
7 sem pré-operatório 
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1 cirurgia bilateral 

4 Perdas
4 abandonos

9 Perdas
5 abandonos
2 reoperações 
2 óbitos

7 Perdas
4 abandonos 
2 reoperações 
1 internação (metástase) 
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4.2. Perfil sociodemográfico e clínico da amostra 

A amostra foi composta por mulheres com idade média de 58,14 ±12,17 anos 

e IMC médio de 28,34 ±4,78 Kg/m 2. A idade média da menarca nas pacientes do 

estudo foi 13,13 ±2,09 anos e a da menopausa foi 47,58 ±6,21 anos. O estado civil 

predominante foi de mulheres casadas (58,04%), seguido de viúvas (16,96%), 

solteiras (14,29%) e divorciadas (10,71%). A maioria tinha escolaridade baixa, sendo 

10,71% de analfabetas, 10,71% de pacientes com ensino básico incompleto, 18,75% 

com ensino básico completo e 20,54% com ensino fundamental incompleto. A 

profissão predominante foi de “prendas do lar” (36, 61%), seguida de aposentadas 

(18,75%) e domésticas (17,85%). Apenas 20,53% relataram diabetes mellitus (DM), 

mas 58,03% apresentavam hipertensão arterial sistêmica (HAS) (Tabela 1).  O uso de 

anticoncepcional, em algum momento da vida, foi relatado por 50,89% das pacientes 

e o tabagismo por 24,10%.  

Tabela 1. Dados Pessoais 
n Porcentagem (%)

Estado Civil

Casada 65 58,04 

Viúva 19 16,96

Solteira 16 14,29

Divorciada 12 10,71

Escolaridade

Analfabeta 12 10,71

Ensino básico incompleto 12 10,71

Ensino básico 21 18,75

Ensino fundamental incompleto 23 20,54

Ensino fundamental 18 16,07

Ensino médio 17 15,18

Ensino superior 9 8,04

Profissão
Prendas do lar 41 36,61

Aposentada 21 18,75

Doméstica 20 17,85

Costureira 7 6,25

Vendedora 5 4,46

Outras 18 16,08

Principais Doenças Associadas

Diabetes mellitus 23 20,53

Hipertensão arterial sistêmica 65 58,03
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Em relação à cirurgia da mama 50,9% realizaram quadrantectomia, 38,40% 

mastectomia, 2,68% adenomastectomia, 1,78% setorectomia, 1,78% ampliação de 

margens e 4,46% só operaram a axila. Todas as pacientes foram submetidas à 

abordagem axilar, sendo que 62,50% realizaram biópsia do linfonodo sentinela, 

27,68% linfonodectomia axilar e 9,82% BLS seguida de LA. Algumas foram 

submetidas à reconstrução imediata, sendo que 10,71% com simetrização, 7,14% 

com colocação de expansor de tecidos e 0,80% com inserção imediata de prótese de 

silicone. O lado cirúrgico predominante foi o direito (61,60%). O tipo histológico 

encontrado mais frequente fo i o carcinoma invasivo tipo não especial (77,68%), 

seguido por carcinoma ductal “in situ” (11,61%), carcinoma mucinoso (3,57%) e 

carcinoma papilífero (2,68%) (Tabela 2). 

Tabela 2. Dados cirúrgicos e perfil histológico 

n Porcentagem (%)

Cirurgia Mama

Quadrantectomia 57 50,90

Mastectomia 43 38,40

Adenomastectomia 03 2,68

Setorectomia 02 1,78

Ampliação de margem 02 1,78

Somente axila 05 4,46

Abordagem Axilar

Biópsia do linfonodo sentinela 70 62,50

Linfonodectomia axilar 31 27,68

BLS seguida de LA 11 9,82

Reconstrução Imediata

Simetrização 12 10,71

Expansor 08 7,14

Prótese 01 0,80

Lado Operado

Direito 69 61,60

Esquerdo 43 38,40

Tipo Histológico

Carcinoma Invasivo Não Especial 87 77,68

Carcinoma Ductal “in situ” 13 11,61

Carcinoma mucinoso 04 3,57

Carcinoma papilífero 03 2,68

Outros 05 4,46
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 A maioria das pacientes submetidas à cirurgia conservadora realizou BLS e a 

cirurgia radical esteve mais relacionada com a linfonodectomia axilar (Tabela 3). 

Tabela 3. Relação da cirurgia da mama com a abordagem axilar 

Cirurgia Mama BLS LA BLS e LA Total

Quadrantectomia 48 5 4 57

Mastectomia 14 22 7 43

Adenomastectomia 2 1 0 3

Setorectomia 2 0 0 2

Ampliação de margem 1 1 0 2

Somente axila 3 2 0 5

Total 70 31 11 112

Em relação ao estadiamento clínico a maioria das pacientes se encontrava em 

estádios I ou IIA (69,64%) (Tabela 4).  

Tabela 4. Estadiamento 

n Porcentagem
Estadiamento

0 07 6,25 %

I 39 34,82%

II A 39 34,82%

II B 11 9,82 %

III A 02 1,79 %

III B 11 9,82 %

III C 01 0,89%

IV 02 1,79%

A grande maioria das pacientes operadas era destra (96,42%). Apenas quatro 

das 112 participantes do estudo relataram ter o lado esquerdo dominante.   
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4.3. Incidência de escápula alada 

A incidência de escápula alada, diagnosticada pelo teste de Hoppenfeld, foi de 

8,03% (9 de 112 pacientes). Todas foram constatadas no PO 15, não tendo aparecido 

nenhum caso novo nas demais avaliações (Tabela 5). Durante o seguimento seis 

desses casos tiveram regressão, dois no PO 90 e quatro no PO 180. Assim, a 

prevalência de escápula alada em cada pós-operatório foi de 8,03% no PO 15 (9 de 

112), 8,33% no PO 30 (9 de 108), 7,07% no PO 90 (7 de 99) e 3,27% no PO 180 (3 

de 92). Todas as pacientes diagnosticadas com escápula alada no PO 15 foram 

acompanhadas até o PO 180, sendo que a diferença de quantidade final de pacientes 

com escápula alada decorreu exclusivamente da regressão da mesma. Foi aplicado 

o teste Q de Cochran, o qual demonstrou que essa diferença na incidência de 

escápula alada entre a fase pré e pós-operatória foi significativa (p<0.000027).  

Tabela 5. Frequência de escápula alada homolateral à cirurgia  

Escápula Alada Presente Ausente TOTAL

n % N % N
Pré-cirúrgica 0 0 112 100 112

PO 15 9 8,03 103 91,97 112

PO 30 9 8,33 99 91,67 108
PO 90 7 7,07 92 92,93 99

PO 180 3 3,27 89 96,73 92

Teste Q de Cochran: p<0,000027 

A idade média das nove pacientes que tiveram diagnóstico de escápula alada 

no PO 15 foi 56,77 ±18,04 e a das sem escápula alada foi 58,26 ±11,70 (p=0,728609). 

Ao se comparar o IMC nos dois grupos foi encontrada média de 24,86 ±4,13 kg/m 2 no 

grupo com escápula alada e 28,26 ±5,51 kg/m 2 no grupo sem escápula alada 

(p=0,091977). Todas as pacientes que apresentaram escápula alada tinham tumor 

invasivo (CINE) e a incidência foi de 10,34% nas portadoras desse tipo histológico (9 

de 87). Cinco (11,63%) das 43 pacientes submetidas à mastectomia e duas (3,51%) 

das 57 que realizaram quadrantectomia desenvolveram escápula alada (p=0,1197). 

Os outros dois casos foram observados em cirurgias de adenomastectomia (1 de 3) e 

abordagem axilar isolada (1 de 5) (Tabela 6).  
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Tabela 6. Tipos de cirurgia de mama e presença / ausência de escápula alada 

Escápula Alada Presente Ausente Total
Cirurgia Mamária n % n % n %

Quadrantectomia* 2 3,51 55 96,49 57 50,90

Mastectomia* 5 11,63 38 88,37 43 38,40

Adenomastectomia 1 33,33 2 66,67 03 2,68
Setorectomia 0 0,00 2 100 02 1,78

Ampliação de margem 0 0,00 2 100 02 1,78

Somente axila 1 20,00 4 80,00 05 4,46

Total 9 8,03 103 91,97 112 100

Teste de Fisher *: p=0,1197 

Duas (2,86%) das 70 mulheres que realizaram BLS e sete (22,58%) das 31 

submetidas à linfonodectomia axilar desenvolveram escápula alada (p=0,0033). 

Nenhuma das onze que fizeram BLS seguida de linfonodectomia axilar apresentaram 

a alteração (Tabela 7).  

Tabela 7. Tipos de abordagem axilar e presença / ausência de escápula alada 

Escápula Alada Presente Ausente Total

Abordagem axilar n % n % n %
BLS* 2 2,86 68 97,14 70 62,50
Linfonodectomia axilar* 7 22,58 24 77,42 31 27,68

BLS seguida de LA 0 0,00 11 100 11 9,82

Total 9 8,04 103 91,96 112 100

Teste de Fisher *: p=0,0033 

A linfonodectomia axilar, precedida ou não de BLS, foi realizada em 42 

mulheres. Ao somar as pacientes que realizaram linfonodectomia axilar com as que 

foram submetidas a BLS seguida de LA, a incidência de escápula alada em todas as 

pacientes que realizaram linfonodectomia axilar foi de 16,66% (7 de 42).  

Os dois casos de escápula alada após BLS regrediram durante o 

acompanhamento pós operatório, um no PO 90 e um no PO 180. As três pacientes 

que permaneceram com escápula alada após 180 dias da cirurgia realizaram 

linfonodectomia axilar.  
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4.4. Discinesia de escápula 

Os graus de discinesia de escápula encontrados no pré-operatório foram: 

58,04% de grau 4 (ausente), 19,64% de grau 1 (borda inferior) e 22,32 % de grau 2 

(borda média), com nenhum caso de grau 3 (borda superior). No entanto, durante o 

seguimento de 6 meses a porcentagem de pacientes com discinesia aumentou 

(Tabela 8).  

Tabela 8. Discinesia de escápula 

Discinesia Grau 4 Grau 1 Grau 2 Grau 3 TOTAL

n % n % n % n % N
Pré 65 58,04 22 19,64 25 22,32 0 0 112

PO 15 61 54,46 25 22,32 23 20,54 3 2,68 112

PO 30 58 53,70 26 24,08 22 20,37 2 1,85 108

PO 90 38 38,39 29 29,29 32 32,32 0 0 99
PO 180 36 39,13 26 28,26 29 31,52 1 1,09 92

Teste de Friedman: p=0,00014 

Para avaliar se a diferença ao longo do tempo da discinesia foi estatisticamente 

significante, os dados foram transformados em ordinais, com consideração do grau 4 

como zero e os demais graus como 1, 2 e 3. Foi, então, estimado escore de 0 a 3 para 

cada paciente e aplicado o teste de Friedman. A média do escore pré-operatório foi 

0,60 ±0,81, do PO 15 0,79 ±0,90, do PO 30 0,75 ± 0,85, do PO 90 0,93 ±0,84 e do PO 

180 0,94 ±0,86 (p=0,00014), o que caracterizou alteração, ao longo tempo, 

estatisticamente significante.  

4.5. Assimetria de escápula 

O Lateral Scapular Slide Test  foi usado para avaliar a assimetria escapular. 

Este teste considera assimetria quando há diferença igual ou maior que 1,5cm, entre 

os lados direito e esquerdo, nas medidas da distância entre a borda inferior da 

escápula ao processo espinhoso mais próximo. Em vista disso, para esta análise, a 

frequência de assimetria foi categorizada em “sim” (diferença ≥ 1,5cm) e “não” 

(diferença < 1,5cm).  
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Foi aplicado o teste Q de Cochran e não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa entre a avaliação pré e as pós-operatórias, em nenhuma 

das três posições para a assimetria de escápula: com braços soltos (p<0,406008), 

com mãos na cintura (p<0,990718) e com braços em abdução e rotação interna 

(p<0,980984) (Tabela 9). 

Tabela 9. Assimetria de escápula  

Braços soltos Mãos na cintura Braços em abdução N

Assimetria Sim Não Sim Não Sim Não

Pré 8 104 10 102 8 104 112

PO 15 10 102 11 101 9 103 112
PO 30 12 96 8 100 8 100 108

PO 90 7 92 9 90 11 88 99

PO 180 8 84 9 83 9 83 92

Teste Q de Cochran: p<0,406008 (braços soltos), p<0, 990718 (mãos na cintura), p<980984 (braços 
em abdução) 

4.6. Amplitude de movimento 

A amplitude de movimento de ombro da amostra total (pacientes com e sem 

escápula alada) alterou de forma significativa, em algum momento, em todas as 

direções analisadas (flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação 

externa) (Gráficos 1,2,3,4,5 e 6). No entanto, houve diferença estatisticamente 

significante entre o pré-operatório e um ou mais momentos pós-operatórios apenas 

nos movimentos de flexão, adução, abdução e rotação externa (Gráficos 1,3,4 e 6). 

 A variação de extensão ocorreu apenas entre o PO 15 e o PO 180 e a de 

rotação interna apresentou significância estatística somente na comparação do PO 30 

com o PO 90 e com o PO 180 (Gráficos 2 e 5). Para todas as análises de alteração 

de movimento ao longo do tempo foram consideradas apenas as 92 pacientes que 

participaram de todas as avaliações, até o PO 180. 
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Flexão de ombro 

A amplitude média de flexão foi 160,50º no pré-operatório, 125,24º no PO 15, 

135,77º no PO 30, 148,34º no PO 90 e 155,16º no PO 180 (p<0,001) (Gráfico 1).   

A diminuição de amplitude de flexão de ombro após a cirurgia foi de 35,10º, 

com recuperação progressiva do movimento ao longo do acompanhamento pós-

operatório. No PO 180 permaneceu diferença de amplitude de 5,34º em relação ao 

pré-operatório. Houve diferença estatisticamente significante entre todos os 

momentos pós-operatórios (Anexo 4), com exceção da comparação entre pré-

operatório e PO 180, o que evidencia o retorno aos valores iniciais no pós-operatório 

tardio.  

Gráfico 1: Flexão de ombro na amostra total, nos períodos pré e pós-operatórios 
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Extensão de ombro 

A extensão teve média de 63,89º no pré-operatório, 61,67º no PO 15, 63,16º 

no PO 30, 65,33º no PO 90 e 65,39º no PO 180 (p=0,03349) (Gráfico 2).  

Após a cirurgia houve diminuição de 2,22º de extensão de ombro. A partir do 

PO 30 ocorreu aumento progressivo da amplitude e no final do seguimento foi 

evidenciada média 1,50º maior que a pré-operatória, para este movimento. No 

entanto, nenhum desses dados apresentou significância estatística. A diferença 

estatisticamente significante ocorreu apenas entre o PO 15 e o PO 180 (Anexo 5).  

Gráfico 2: Extensão de ombro na amostra total, nos períodos pré e pós-operatórios 
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Adução de ombro 

A adução apresentou amplitude média de 35,79º no pré-operatório, 27,55º no 

PO 15, 29,73º no PO 30, 34,29º no PO 90 e 36,07º no PO 180 (p<0,001) (Gráfico 3). 

A amplitude de adução de ombro apresentou diminuição média de 8,24º no 

pós-operatório, com aumento progressivo a partir do PO 30. Houve diferença 

estatisticamente significativa entre o pré-operatório e os pós-operatórios 15 e 30, com 

recuperação da amplitude já no PO 90 (Anexo 6). No PO 180 a ADM foi, em média, 

0,28º maior que a do pré-operatório. 

Gráfico 3: Adução de ombro na amostra total, nos períodos pré e pós-operatórios 

Adução
 p<0,001

Intervalo de Confiança 0,95

Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180

Períodos de avaliação

24

26

28

30

32

34

36

38

40

G
ra

us



Resultados

36 

Abdução de ombro 

A amplitude média de abdução foi 158,53º no pré-operatório, 118,72º no PO 

15, 130,43º no PO 30, 147,87º no PO 90 e 154,83º no PO 180 (p<0,001) (Gráfico 4).  

A amplitude de abdução de ombro diminuiu 39,81º após a cirurgia e subiu 

progressivamente a partir do PO 30. Houve diferença estatisticamente significante 

entre o pré-operatório e os pós-operatórios 15, 30 e 90, com retorno aos valores 

iniciais no PO 180 (Anexo 7).  

Gráfico 4: Abdução de ombro na amostra total, nos períodos pré e pós-operatórios 
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Rotação interna de ombro 

A rotação interna apresentou média de 70,80º no pré-operatório, 71,16º no PO 

15, 70,44º no PO 30, 74,48º no PO 90 e 74,68º no PO 180 (Gráfico 5). 

A rotação interna aumentou em média 0,36º após a cirurgia. No PO 30 diminuiu 

0,72º e aumentou progressivamente a partir do PO 90. No entanto, a comparação do 

pré-operatório com as avaliações pós-operatórias não evidenciou diferença 

estatisticamente significante, o que ocorreu apenas na comparação do PO 30 com o 

PO 90 e com o PO 180 (Anexo 8).  

Gráfico 5: Rotação interna de ombro na amostra total, nos períodos pré e pós-operatórios 
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Rotação externa de ombro 

A rotação externa teve amplitude média de 85,94º no pré-operatório, 81,46º no 

PO 15, 80,91º no PO 30, 80,95º no PO 90 e 83,18º no PO 180 (Gráfico 6). 

A rotação externa de ombro diminuiu, em média, 4,48º após a cirurgia. Ocorreu 

ligeira queda do movimento no PO 30 e aumento a partir do PO 90. No final do 

seguimento, permaneceu diferença de 2,76º em relação ao pré-operatório. Houve 

diferença estatisticamente significante entre o pré-operatório e todos os pós-

operatórios, exceto no PO 180, onde os valores iniciais foram recuperados (Anexo 9).  

Gráfico 6: Rotação externa de ombro na amostra total, nos períodos pré e pós-operatórios 
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A amplitude de movimento (ADM) das pacientes com e sem escápula alada foi 

avaliada separadamente. Inicialmente, foi realizado o test T de Student para cada 

movimento, a fim de verificar a homogeneidade entre os grupos na avaliação pré-

operatória, pois somente assim a análise das alterações e interações entre os grupos, 

após a cirurgia, poderia ser estudada (Tabela 10).  

Tabela 10: Teste T de Student para ADM de pacientes com e sem escápula alada no pré-
operatório 

Escápula alada PRESENTE Escápula alada AUSENTE

Movimento Média P DP n Média A DP n A – P p

Flexão 155,00 16,37 9 161,09 18,28 83 6,09 0,340257
Extensão 61,55 10,47 9 64,14 10,53 83 2,58 0,485339
Adução 34,44 10,07 9 35,93 8,16 83 1,49 0,611382
Abdução 153,33 28,86 9 159,09 25,70 83 5,76 0,529297
Rotação Interna 69,11 08,37 9 70,98 11,08 83 1,87 0,624077
Rotação Externa 81,55 11,86 9 86,42 10,50 83 4,86 0,195390

Legenda: Média P – média nas pacientes com escápula alada PRESENTE; Média A – médias nas 

pacientes com escápula alada AUSENTE; A-P – diferença das médias das pacientes com escápula 

alada AUSENTE e PRESENTE. 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre as pacientes 

com e sem escápula alada em nenhuma dos movimentos avaliados no pré-operatório, 

caracterizando homogeneidade entre os grupos nessas variáveis. Uma vez que os 

grupos foram homogêneos no pré-operatório, foi possível realizar análises 

comparativas do comportamento dessas variáveis ao decorrer do tempo.  

A ADM de flexão de ombro apresentou diminuição no PO 15 e elevação 

progressiva a partir do PO 30 nos dois grupos (Tabela 11).   
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Tabela 11. Flexão de ombro nas pacientes com e sem escápula alada  

Escápula alada PRESENTE Escápula alada AUSENTE

Movimento Média P DP n Média A DP n Média A – P

Flexão Pré 155,00 16,37 9 161,09 18,28 83 6,09
Flexão PO 15 97,77 24,84 9 128,21 28,25 83 30,43
Flexão PO 30 110,44 25,74 9 138,51 24,92 83 28,07
Flexão PO 90 129,66 28,82 9 150,36 19,74 83 20,69
Flexão PO 180 144,00 18,16 9 156,37 15,47 83 12,37

Legenda: Média P – média nas pacientes com escápula alada PRESENTE; Média A – médias nas 

pacientes com escápula alada AUSENTE; Média A-P – diferença das médias das pacientes com 

escápula alada AUSENTE e PRESENTE; DP – desvio padrão 

No entanto, o padrão de alteração ao longo do tempo não foi semelhante nos 

dois grupos (p=0,00853), com diminuição mais evidente da flexão de ombro nas 

pacientes com escápula alada no PO 15 (Gráfico 7).  

Gráfico 7: Relação entre as pacientes com e sem escápula alada para flexão, nos períodos pré 
e pós-operatórios.   
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Como as pacientes com e sem escápula alada apresentaram diferença na 

evolução de flexão de ombro foi, então, realizado o teste de Tukey para cada grupo 

isoladamente.    

As pacientes diagnosticadas com escápula alada tiveram queda da amplitude 

de movimento de flexão de ombro de 57,22º no PO 15. A diferença entre o pré-

operatório e as avaliações de PO 15, PO 30 e PO 90 foi estatisticamente significante. 

Ao final do acompanhamento permaneceu diferença de 11º em relação ao pré-

operatório, no entanto sem importância estatística (Anexo 10). 

 As mulheres sem escápula alada tiveram decréscimo de 32,88º da ADM de 

flexão de ombro no PO 15. Assim como no outro grupo a diferença entre o pré-

operatório e o PO 15, o PO 30 e o PO 90 foi estatisticamente significante. No PO 180 

permaneceu redução de 4,72º, mas essa diferença não foi estatisticamente 

significante (Anexo 11).  

A extensão de ombro das pacientes com escápula alada diminuiu no PO 15, 

aumentou no PO 30 e no PO 90, e caiu um pouco no PO 180; e a das pacientes sem 

escápula alada sofreu queda no PO 15, com aumento progressivo a partir do PO 30 

(Tabela 12). 

Tabela 12. Extensão de ombro nas pacientes com e sem escápula alada 

Escápula alada PRESENTE Escápula alada AUSENTE

Movimento Média P DP n Média A DP n Média A – P

Extensão Pré 61,55 10,47 9 64,14 10,53 83 2,58
Extensão PO 15 57,33 15,16 9 62,14 10,25 83 4,81
Extensão PO 30 59,55 7,40 9 63,55 10,74 83 3,99
Extensão PO 90 67,66 13,92 9 65,08 11,33 83 -2,58
Extensão PO 180 61,11 12,84 9 65,85 10,97 83 4,74

Legenda: Média P – média nas pacientes com escápula alada PRESENTE; Média A – médias nas 

pacientes com escápula alada AUSENTE; Média A-P – diferença das médias das pacientes com 

escápula alada AUSENTE e PRESENTE; DP – desvio padrão 

No entanto, os grupos apresentaram comportamento semelhante de variação 

de extensão (p=0,45785), sem diferença estatisticamente semelhante (p=0 ,282) 

(Gráfico 8).  
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Gráfico 8: Relação entre as pacientes com e sem escápula alada para extensão, nos períodos 
pré e pós-operatórios.   
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Ocorreu queda da amplitude de adução de ombro no PO 15 e aumento 

progressivo a partir do PO 30 nos dois grupos (Tabela 13). 

Tabela 13. Adução de ombro nas pacientes com e sem escápula alada 

Escápula alada PRESENTE Escápula alada AUSENTE

Movimento Média P DP n Média A DP n Média A – P

Adução Pré 34,44 10,07 9 35,93 8,16 83 1,49
Adução PO 15 17,11 7,42 9 28,68 10,52 83 11,57
Adução PO 30 23,66 14,00 9 30,39 9,68 83 6,73
Adução PO 90 30,66 12,00 9 34,68 10,42 83 4,02
Adução PO 180 41,44 10,66 9 35,49 10,74 83 -5,95

Legenda: Média P – média nas pacientes com escápula alada PRESENTE; Média A – médias nas 

pacientes com escápula alada AUSENTE; Média A-P – diferença das médias das pacientes com 

escápula alada AUSENTE e PRESENTE; DP – desvio padrão 

No entanto, os grupos não se comportaram de forma estatisticamente 

semelhante durante as avaliações (p=0,00011). A queda de ADM no PO 15 foi mais 

intensa nas pacientes com escápula alada (Gráfico 9).  
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Gráfico 9: Relação entre as pacientes com e sem escápula alada para adução, nos períodos pré 
e pós-operatórios.   
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As mulheres com escápula alada tiveram queda da amplitude de adução de 

ombro de 17,33º no PO 15, com aumento progressivo, chegando a valores superiores 

ao pré-operatório no PO 180. Houve diferença estatisticamente significante entre o 

pré-operatório e o PO 15, mas no PO 30 os valores pré-operatórios foram 

recuperados. Na avaliação do PO 180 a amplitude de adução foi 7º maior do que a 

encontrada no pré-operatório (Anexo 12).    

Nas pacientes sem escápula alada a queda de ADM de adução de ombro foi 

em média 7,25º, com retorno progressivo aos valores pré-operatórios até o PO 180. 

Ocorreu diferença estatisticamente significante entre o pré-operatório e as avaliações 

de PO15 e PO 30. A partir do PO 90 a diferença encontrada não foi estatisticamente 

significante. No final do seguimento as pacientes sem escápula alada apresentavam 

praticamente a mesma amplitude do pré-operatório, diferindo apenas 0,44º dos 

valores de antes da cirurgia (Anexo 13). 

A abdução apresentou queda no PO 15 e aumento progressivo a partir do PO 

30 em ambos os grupos (Tabela 14).  
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Tabela 14. Abdução de ombro nas pacientes com e sem escápula alada 

Escápula alada PRESENTE Escápula alada AUSENTE

Movimento Média P DP n Média A DP n Média A – P

Abdução Pré 153,33 28,86 9 159,09 25,70 83 5,76
Abdução PO 15 99,44 26,07 9 120,80 34,01 83 21,36
Abdução PO 30 93,11 20,49 9 134,48 33,69 83 41,37
Abdução PO 90 126,00 34,43 9 150,24 31,04 83 24,24
Abdução PO 180 140,88 30,07 9 156,33 23,86 83 15,44

Legenda: Média P – média nas pacientes com escápula alada PRESENTE; Média A – médias nas 

pacientes com escápula alada AUSENTE; Média A-P – diferença das médias das pacientes com 

escápula alada AUSENTE e PRESENTE; DP – desvio padrão 

Os grupos não seguiram o mesmo padrão de alteração de movimento após a 

cirurgia (p=0,00797), com valores menores da ADM nas pacientes com escápula 

alada (Gráfico 10).  

Gráfico 10: Relação entre as pacientes com e sem escápula alada para abdução, nos períodos 
pré e pós-operatórios.   
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A abdução de ombro das pacientes com escápula alada sofreu queda de 53,89º 

no PO 15. Houve ligeira queda no PO 30 e a partir do PO 90 ocorreu aumento 

progressivo. Foi encontrada diferença estatisticamente significante entre o pré-

operatório e as avaliações de PO 15 e PO 30. A partir do PO 90 os valores foram 
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estatisticamente semelhantes ao pré-operatório, permanecendo diferença de apenas 

12,44º no PO 180 (Anexo 14).  

As mulheres sem escápula alada tiveram queda de 38,29º da ADM de abdução 

de ombro no PO 15, com melhora progressiva a partir do PO 30 e retorno ao valor 

pré-operatório no final do seguimento. A diferença entre o PO 180 e a avaliação pré-

operatória foi de 2,75º (Anexo 15).  

A rotação interna apresentou discreto aumento no PO 15, queda no PO 30 e 

aumento no PO 90 nos dois grupos. No PO 180 houve nova queda nas pacientes com 

escápula alada e continuidade da elevação nas sem escápula alada (Tabela 15).  

Tabela 15. Rotação interna de ombro nas pacientes com e sem escápula alada 

Escápula alada PRESENTE Escápula alada AUSENTE

Movimento Média P DP n Média A DP n Média A – P

Rotação Interna Pré 69,11 8,37 9 70,98 11,08 83 1,87
Rotação Interna PO 15 69,88 13,45 9 71,30 12,79 83 1,41
Rotação Interna PO 30 68,00 11,44 9 70,71 11,21 83 2,71
Rotação Interna PO 90 80,11 11,77 9 73,87 13,56 83 -6,23
Rotação Interna PO 180 74,77 11,91 9 74,67 10,96 83 -0,10

Legenda: Média P – média nas pacientes com escápula alada PRESENTE; Média A – médias 

nas pacientes com escápula alada AUSENTE; Média A-P – diferença das médias das pacientes com 

escápula alada AUSENTE e PRESENTE; DP – desvio padrão 

Os grupos apresentaram um padrão de alteração de movimento semelhante 

(p=0,38541) e sem diferença estatística (p= 0,981) (Gráfico 11).  
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Gráfico 11: Relação entre as pacientes com e sem escápula alada para rotação interna, nos 
períodos pré e pós-operatórios.   
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Ocorreu queda a rotação externa no PO 15 e no PO 30, com aumento 

progressivo a partir do PO 90 nas pacientes com escápula alada e aumento somente 

no PO 180 nas pacientes sem escápula alada (Tabela 16). 

Tabela 16. Rotação externa de ombro nas pacientes com e sem escápula alada 

Escápula alada PRESENTE Escápula alada AUSENTE

Movimento Média P DP n Média A DP n Média A – P

Rotação Externa Pré 81,55 11,86 9 86,42 10,50 83 4,86
Rotação Externa PO 15 78,66 14,03 9 81,77 12,63 83 3,10
Rotação Externa PO 30 76,66 10,04 9 81,37 11,74 83 4,70
Rotação Externa PO 90 78,66 14,93 9 81,18 13,28 83 2,51
Rotação Externa PO 180 80,44 9,98 9 83,48 12,03 83 3,03

Legenda: Média P – média nas pacientes com escápula alada PRESENTE; Média A – médias nas 

pacientes com escápula alada AUSENTE; Média A-P – diferença das médias das pacientes com 

escápula alada AUSENTE e PRESENTE; DP – desvio padrão 
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Os grupos seguiram o mesmo padrão de alteração (p=0,971), sem diferença 

estatisticamente significante entre eles (p=0, 276) (Gráfico 12). 

Gráfico 12: Relação entre as pacientes com e sem escápula alada para rotação externa, nos 
períodos pré e pós-operatórios.   
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Como a prevalência de escápula alada alterou ao longo do acompanhamento 

pós operatório (9 pacientes no PO 15 e no PO 30, 7 no PO 90 e 3 no PO 180), além 

da avaliação acima descrita, que considerou todas as noves pacientes com 

diagnóstico de escápula alada no PO 15, foram feitos mais dois tipos de análise: uma 

com as sete pacientes com escápula alada no PO 90 e outra com as três pacientes 

que permaneceram com escápula alada no PO 180. Nestes subgrupos, foi realizada 

comparação da média da diferença entre o pré-operatório e os pós-operatórios nos 

movimentos que apresentaram diferença estatisticamente significante entre as 

pacientes com e sem escápula alada (flexão, adução e abdução de ombro). Para estas 

análises não foram realizados testes estatísticos, devido ao número muito pequeno 

de pacientes com escápula alada, principalmente quando foram consideradas apenas 

as que permaneceram com a disfunção no PO 180 (Anexo 16).  
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 A flexão de ombro teve maior queda nas três pacientes que permaneceram 

com escápula alada no PO 180 e no final do seguimento a diferença de amplitude em 

relação ao pré-operatório continuou maior nessas pacientes. Nas pacientes sem 

escápula alada a flexão diminuiu no PO 15 de maneira semelhante em todos os 

subgrupos e em todos os momentos pós-operatórios foram encontrados os mesmos 

padrões de melhora, inclusive a média da diferença entre o pré-operatório e o PO 180 

(Anexo 16).  

Em todos os momentos pós-operatórios a diferença de amplitude de flexão 

entre o pré e o pós-operatório foi maior nas pacientes com escápula alada, sendo que 

estas tiveram diminuição média quase duas vezes maior à das pacientes sem 

escápula alada. Após 180 dias de cirurgia, as pacientes com escápula alada ainda 

apresentaram maior redução de movimento em comparação às pacientes sem 

escápula alada, principalmente as três que permaneceram com a escápula alada, cujo 

valor de ADM diferia do pré-operatório quase quatro vezes mais do que as pacientes 

sem a disfunção nesse momento (Anexo 16). 

A diminuição da adução de ombro foi semelhante nos subgrupos de pacientes 

com escápula alada e no final do seguimento todas apresentaram valores maiores 

comparados aos do pré-operatório. Nas pacientes sem escápula alada a alteração da 

amplitude da adução seguiu o mesmo padrão nos três subgrupos de pacientes e, no 

PO 180 os valores encontrados foram praticamente iguais aos do pré-operatório. A 

diferença de ADM de adução entre o pré-operatório e o PO 15 foi maior nas pacientes 

com escápula alada. No PO 180, no entanto, as pacientes com escápula alada tiveram 

aumento de amplitude superior às das pacientes sem esta disfunção escapular (Anexo 

16).   

 A abdução teve queda no PO 15 e no PO 30, com melhora a partir do PO 90 

em todos os subgrupos de pacientes com escápula alada, sendo maior nas três 

pacientes que permaneceram com escápula alada no final do seguimento. Estas 

também mantiveram maior diferença de ADM entre o PO 180 e o pré-operatório. Nas 

pacientes sem escápula alada a alteração da ADM de abdução foi semelhante nos 

três subgrupos. Nas pacientes com escápula alada a diferença de ADM de abdução 

entre o pré e os pós-operatórios foi mais elevada em todas as avaliações. No final do 

seguimento essa diferença foi quatro vezes maior nas nove e sete pacientes 
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diagnosticadas com escápula alada no PO 15 e 90, respectivamente, e seis vezes 

maior nas pacientes que permaneceram com escápula alada no PO 180, em 

comparação àquelas sem escápula alada (Anexo 16).   

4.7. Dor 

A dor, assim como a ADM, foi avaliada primeiramente considerando-se toda a 

amostra. Depois as pacientes foram separadas conforme a presença ou ausência de 

escápula alada e foi realizado o test T de Student para verificar se os grupos eram 

homogêneos no período pré-operatório, pois somente assim uma análise das 

alterações e interações entre os grupos poderia ser realizada. Para todas as análises 

foram consideradas apenas as 92 pacientes que foram acompanhadas até o PO 180.  

Ao se considerar toda a amostra, a queixa de dor alterou de forma significativa 

ao longo das cinco avaliações preconizadas no estudo. Houve aumento da dor no 

pós-operatório, com posterior redução progressiva. A média de dor encontrada foi 

1,56 no pré-operatório, 2,88 no PO 15, 2,80 no PO 30, 2,32 no PO 90 e 1,76 no PO 

180 (Gráfico 13).  

A diferença de dor entre o pré e o pós operatório foi 1,31. No final do 

acompanhamento, permaneceu uma diferença de 0,19.  Houve diferença 

estatisticamente significante entre o pré-operatório e as avaliações de PO 15 e PO 30, 

sem diferença entre pré-operatório e PO 90 e PO 180 (Anexo 17).   
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Gráfico 13: Dor na amostra total, nos períodos pré e pós-operatórios 
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Não foi evidenciada diferença estatisticamente significante na queixa de dor 

entre os grupos de pacientes com e sem escápula alada na avaliação pré-operatória 

(Tabela 17).  

Tabela 17: Teste T para dor de pacientes com e sem escápula alada no pré-operatório 

Escápula alada PRESENTE Escápula alada AUSENTE

Média P DP n Média A DP n A – P p

Dor 2,77 3,73 9 1,43 2,93 83 -1,34 0,207767
Legenda: Média P – média nas pacientes com escápula alada PRESENTE; Média A – médias nas 

pacientes com escápula alada AUSENTE; A-P – diferença das médias das pacientes com escápula 

alada AUSENTE e PRESENTE. 

Os dois grupos apresentaram aumento da dor no PO 15. Nas pacientes com 

escápula alada a dor reduziu no PO 30 e no PO 90, com aumento no PO 180. Nas 

sem escápula alada a dor elevou no PO 30 e diminuiu a partir do PO 90 (Tabela 18). 
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Tabela 18. Dor nas pacientes com e sem escápula alada 

Escápula alada PRESENTE Escápula alada AUSENTE

Movimento Média P DP n Média A DP n Média A – P

Dor Pré 2,77 3,73 9 1,43 2,93 83 -1,34
Dor PO 15 3,33 3,35 9 2,83 2,98 83 -0,50
Dor PO 30 2,33 3,50 9 2,85 3,11 83 0,52
Dor PO 90 0,55 1,66 9 2,51 3,09 83 1,96
Dor PO 180 2,00 3,12 9 1,73 2,90 83 -0,26

Legenda: Média P – média nas pacientes com escápula alada PRESENTE; Média A – médias nas 

pacientes com escápula alada AUSENTE; Média A-P – diferença das médias das pacientes com 

escápula alada AUSENTE e PRESENTE; DP – desvio padrão 

Os grupos apresentaram comportamento semelhante de variação de dor 

(p=0,10001), sem diferença estatisticamente significante (p=0 ,915) (Gráfico 14). 

Gráfico 14: Relação entre as pacientes com e sem escápula alada para dor, nos períodos pré e 
pós-operatórios.   
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5. Discussão  

A idade é um dos mais importantes fatores de risco para o câncer de mama, 

cuja incidência aumenta rapidamente após os 50 anos. Cerca de quatro em cada cinco 

casos de câncer de mama ocorre após esta idade. 4 A média de idade das pacientes 

do nosso estudo foi de 58,14 ± 12,17 anos, o que está de acordo com a prevalência 

mais elevada a partir dos 50 anos. Resultado similar foi encontrado em estudo 

realizado com 293 mulheres portadoras de câncer de mama, no qual a média de idade 

foi 52,4 anos.37

 A classificação do Índice de Massa Corpórea (IMC) da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) considera como peso normal um IMC de 18,5 a 24,9 Kg/m 2. Valores 

menores que 18,5 são considerados baixo peso, ≥ 25 sobrepeso, entre 25 a 29,9 é 

considerado pré-obesidade e acima de 30 Kg/m 2 é definido como obesidade. 38 O 

excesso de peso está entre os fatores de risco para desenvolvimento do câncer de 

mama na pós menopausa 4 e esta relação foi encontrada em nossa amostra, pois o 

IMC médio do total das pacientes avaliadas foi 28,34 ± 4,78, caracterizando pré-

obesidade. Rubin et al., em estudo que avaliou o perfil antropométrico de mulheres 

sobreviventes ao câncer de mama, encontraram valores de IMC bastante 

semelhantes ao do nosso estudo, com média de 27,68 kg/m² ± 5,10. 39

 Altas taxas de glicose no sangue podem estar relacionadas com aumento da 

incidência e da mortalidade por câncer. A resistência à insulina poderia desencadear 

o desenvolvimento do câncer, dentre outros mecanismos, pela hiperexpressão de 

estrogênio.40 O diabetes foi associado com morte prematura em diversos tipos de 

câncer, inclusive de mama, sendo que uma pessoa de 50 anos, sem histórico de 

alteração vascular associada, está propensa a morrer 6 anos antes de outra paciente 

sem diabetes.41 Assim, a avaliação da prevalência de diabetes em pacientes com 

câncer de mama é de extrema importância. Em nosso estudo, o diabetes mellitus 

esteve presente em 20,53 % das mulheres que foram submetidas a tratamento 

cirúrgico. Frequência semelhante foi encontrada em estudo descritivo, com análise de 

707 mulheres submetidas à cirurgia por câncer de mama, no qual 18% eram 

diabéticas.42
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 A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. A prevalência em 

cidades brasileiras varia de 22,3% a 43,9% (média de 32,5%), sendo que mais de 

50% dos casos ocorrem em pacientes com idade entre 60 e 69 anos e 75% acima de 

70 anos. Entre os gêneros, a prevalência é de 35,8% nos homens e de 30% em 

mulheres.43 Em nossa amostra a HAS estava presente em 58,03% das mulheres 

operadas, ou seja, acima do esperado para a idade (média menor que 60 anos). No 

entanto, o excesso de peso está relacionado com maior frequência à hipertensão, 

desde idades mais jovens. 43 O IMC elevado das pacientes incluídas em nossa 

pesquisa pode estar associado à taxa maior de HAS do que a prevista para a 

população em geral. Estudo realizado com pacientes em pós-operatório de câncer de 

mama e em uso de tamoxifeno encontrou taxa de portadoras de HAS de 50%, sendo 

que 85% das mulheres avaliadas estavam acima do peso. 44

 O câncer de mama tem bom prognóstico se tratado precocemente. No entanto, 

no Brasil as taxas de mortalidade continuam elevadas, provavelmente devido ao 

estádio mais avançado no momento do diagnóstico e da maior dificuldade de acesso 

às formas de tratamento mais eficazes. 4 Além disso, quanto mais tardiamente ocorrer 

o diagnóstico e o tratamento, menor a chance de cirurgia conservadora. Alguns 

estudos realizados no Brasil avaliaram o tempo entre o diagnóstico de câncer de 

mama e o tratamento cirúrgico.  

 Em Brasília, foi conduzida pesquisa com 250 mulheres diagnosticadas com 

câncer de mama, na qual mais de 88% das pacientes levaram, a partir do 

aparecimento do sintoma, mais de 90 dias para iniciar o tratamento específico, sendo 

que 64% demoraram mais de 180 dias. A cirurgia conservadora foi realizada em 

apenas 24% das pacientes, com 73,2% de cirurgias radicais (2,8% não realizou 

cirurgia).45 Em outro estudo, conduzido no Hospital Mário Covas, no ABC, Grande São 

Paulo, o tempo entre a mamografia e a biópsia foi cerca de 70 dias e, entre a biópsia 

e a cirurgia, mais 36 dias. A maioria das pacientes (53,6%) precisou realizar cirurgia 

radical.46

 Em nosso estudo, no entanto, ao se somar as pacientes que realizaram 

mastectomia com as que fizeram adenomastectomia, houve 41,08% de cirurgia 

radical, contra 52,68% de cirurgia conservadora (quadrantectomia e setorectomia). O 

restante das pacientes realizou ampliação de margem ou cirurgia somente na axila. 



Discussão 

55 

Ocorreu relação inversa de porcentagem de cirurgia radical e conservadora, em 

relação a outras pesquisas realizadas no Brasil. Talvez, pelo nosso estudo ter sido 

realizado em grande centro de São Paulo, as pacientes tenham sido diagnosticas e 

tratadas mais precocemente do que nas demais regiões do Brasil acima citadas. 

A proporção de cirurgia conservadora e radical que foi observada em nossa 

amostra se assemelha à encontrada em estudos realizados fora do Brasil. No trabalho 

de Adrienssesns et al., a taxa de cirurgia radical e conservadora foi, respectivamente, 

36,13% e 63,87%.47 Roses et al. avaliaram 200 mulheres com câncer de mama 

submetidas às cirurgias conservadora ou radical, com linfonodectomia axilar nos 

níveis 1 e 2. Cento e doze pacientes (56%) realizaram cirurgia conservadora e oitenta 

e oito (44%) foram tratadas com cirurgia radical. 48 Essa maior frequência de 

mastectomias foi justificada pela exclusão de pacientes com indicação de BLS, o que 

pode sugerir amostra de pacientes com invasão axilar e estádios mais avançados da 

doença.  

O tipo histológico mais frequente na população avaliada em nosso estudo foi o 

carcinoma invasivo não especial, presente em 77,68% das pacientes. A 

predominância desse tipo de câncer é amplamente relatada na literatura. Sarturi et al. 

encontraram o CINE em 87,39% das mulheres avaliadas (104 de 119). 49 Outro estudo 

com o mesmo objetivo, avaliar o perfil histológico no câncer de mama, evidenciou que 

73,3% das mulheres pesquisadas tinham CINE. 50

 A grande maioria das pacientes do nosso estudo era de estádios clínicos I e 

IIA. No entanto, outras pesquisas realizadas no Brasil mostram um cenário diferente. 

No estudo de Barros et al., 44,8 % das pacientes estavam no estádio III e 4,4% no 

estádio IV45 e, no de Trufelli et al. 25,8% e 6,1% nos estádios III e IV, 

respectivamente.46 Esses dados corroboram com a hipótese que a população do 

nosso estudo tenha sido diagnosticada e tratada mais precocemente. No entanto, se 

faz necessário um projeto específico sobre a acessibilidade das pacientes ao nosso 

serviço a fim de confirmar esta hipótese.  

 O status linfonodal é importante fator prognóstico no câncer de mama, utilizado 

para direcionar as decisões referentes aos tratamentos local, regional e sistêmico. 51 A 

linfonodectomia axilar faz parte do tratamento cirúrgico do câncer de mama desde a 

descrição da mastectomia radical 52, mas, apesar de estar associada ao aumento da 



Discussão 

56 

sobrevida, também está relacionada à morbidades, a curto e longo prazo. 53 No intuito 

de evitar a morbidade da linfonodectomia axilar, Giuliano et al. publicaram em 1994 

estudo relativo à aplicabilidade e acurácia da BLS, e a partir desse momento este é 

aceito como tratamento padrão nas pacientes com câncer de mama e axila 

clinicamente negativa.54 Em nossa pesquisa 62,50% das pacientes realizaram BLS, 

27,68% linfonodectomia axilar e 9,82% foral submetidas à BLS seguida de LA. Ao 

somar as últimas duas, nota-se que 37,50% das pacientes foram submetidas à 

linfonodectomia axilar. A frequência dos tipos de abordagem axilar condiz com a 

encontrada no estudo de Adriaenssens et al., no qual 60,5% das mulheres avaliadas 

fizeram BLS e 39,5% linfonodectomia axilar. 47

 A lesão do nervo torácico longo durante a abordagem axilar no tratamento 

cirúrgico do câncer de mama gera diminuição de força e paralisia do músculo serrátil 

anterior, com aparecimento de disfunção denominada escápula alada. No entanto, 

geralmente essa lesão nervosa é parcial e transitória (neuropraxia), com recuperação 

progressiva principalmente nos seis primeiros meses de pós-operatório. 25 Nosso 

estudo incluiu tanto pacientes que realizaram linfonodectomia axilar quanto aquelas 

submetidas à BLS, sendo este último tipo de abordagem axilar mais frequente. A 

incidência de escápula alada foi de 8,03% pois, no PO 15, nove das 112 pacientes 

apresentaram a disfunção. Resultado semelhante foi encontrado por Adriaenssens et 

al. em estudo com 119 pacientes com diagnóstico de câncer de mama submetidas à 

mastectomia ou cirurgia conservadora, com BLS ou LA. Após 50 dias da cirurgia, em 

média, a prevalência de escápula alada foi 10,90% (13 de 119). 47

Em nosso estudo, nas pacientes que realizaram BLS, a incidência de escápula 

alada foi menor, apenas 2,86% (2 de 70). No entanto, 22,58% (7 de 31) das pacientes 

que se submeteram a LA apresentaram escápula alada no PO 15. Nenhuma das 11 

que foram submetidas à BLS seguida de LA apresentou a disfunção. Adriaenssens et 

al., ao comparar o tipo de cirurgia axilar realizada, encontraram frequência 

semelhante, de 21,3% (10 de 47) de escápula alada em pacientes submetidas à 

linfonodectomia axilar e 4,2% (3 de 72) nas que realizaram BLS. 47 Este foi o único 

artigo identificado na literatura, sobre a frequência de escápula alada, que comparou 

os dois tipos de abordagem axilar. No entanto, não possui avaliação pré-operatória.  

Outros estudos, que avaliaram mulheres submetidas somente a 

linfonodectomia axilar no pós-operatório de câncer de mama, encontraram resultados 
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semelhantes à nossa população de pacientes que realizaram apenas linfonodectomia 

axilar. Mastrella et al. avaliaram, antes e após a cirurgia, 57 mulheres com câncer de 

mama submetidas à quadrantectomia ou mastectomia e linfonodectomia axilar, e 

encontraram incidência de escápula alada de 28,1%. 55 Teixeira et al. avaliaram 187 

mulheres em pós-operatório de cirurgia de câncer de mama com linfonodectomia 

axilar e evidenciaram que 51 pacientes (27,2%) apresentavam escápula alada após o 

procedimento cirúrgico. A avaliação foi realizada até 24 horas após a cirurgia e os 

autores não relatam avaliação pré-operatória. 56

Em relação à extensão da cirurgia da mama, em nosso estudo a incidência de 

escápula alada tendeu a ser maior nas pacientes que realizaram cirurgia radical. A 

incidência foi 11,63% nas mulheres submetidas à mastectomia e 3,51% nas que 

realizaram quadrantectomia. No entanto, as pacientes que realizaram cirurgia radical 

na mama, em sua maioria, foram submetidas às cirurgias mais agressivas na axila, o 

que provavelmente determinou a maior incidência. Resultados semelhantes foram 

descritos por Adriaenssens et al., em estudo que encontrou incidência de escápula 

alada de 16,27% nas pacientes que passaram por mastectomia e de 7,3% naquelas 

submetidas à cirurgia conservadora (p=0,221). Os autores avaliaram pacientes que 

realizaram BLS ou LA, com prevalência da primeira, apesar de não especificarem a 

relação da cirurgia da mama com a da axila. 47

Em nosso estudo, ao decorrer do acompanhamento pós-operatório, que teve 

duração de seis meses, alguns casos de escápula alada regrediram e nenhum caso 

novo apareceu. Duas pacientes deixaram de ter escápula alada no PO 90 e na 

avaliação de PO 180, mais quatro, restando apenas três pacientes com a disfunção 

no final do seguimento. Resultado semelhante foi encontrado por Adriaenssens et al. 

em estudo com 119 pacientes com diagnóstico de câncer de mama submetidas à 

mastectomia ou cirurgia conservadora, com BLS ou LA. Após 50 dias, em média, da 

cirurgia a prevalência de escápula alada foi 10,9% (13 de 119). Em um intervalo médio 

de 108,6 dias, a escápula alada regrediu em 8 das 13 pacientes. No entanto, surgiu 

um caso durante o seguimento pós-operatório (5%). 47 Mastrella et al. também 

observaram redução da prevalência de escápula alada ao decorrer do 

acompanhamento pós-operatório. Assim, como em nosso estudo, após 30 dias da 

cirurgia os mesmos 28,1% diagnosticados permaneceram com escápula alada e após 

180 dias a frequência diminuiu, permanecendo a disfunção em apenas 5,3% das 



Discussão 

58 

pacientes.55 Teixeira et al. também evidenciaram redução da frequência de escápula 

alada após seis meses da cirurgia, visto que 38 das 51 pacientes diagnosticadas com 

escápula alada tiveram regressão da alteração, com permanência da disfunção em 6 

pacientes. Os autores relatam ter perdido o acompanhamento de 7 pacientes com 

escápula alada e não relatam a quantidade de perda das pacientes sem escápula 

alada. A amostra inicial total constava de 187 mulheres. 56

Alguns estudos encontraram incidência mais elevada de escápula alada no 

pós-operatório de câncer de mama, mas também evidenciaram o mesmo padrão de 

redução da disfunção ao longo do tempo. Oliveira et al., Pereira et al. e Ribeiro et al. 

realizaram estudos prospectivos de avaliação de incidência de escápula alada em 

mulheres submetidas à cirurgia de câncer de mama com linfonodectomia axilar. A 

incidência de escápula alada foi respectivamente 70,3%, 64,9% e 74,7% e a 

prevalência após 12 meses foi cerca de 27%. Aparentemente os três estudos foram 

realizados na mesma população, com os dados coletados no Hospital do Câncer III 

do Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro. Nos três estudos a maioria das 

pacientes realizou mastectomia e linfonodectomia axilar total (mais de 70%). A alta 

incidência de escápula alada pode ser justificada pela necessidade de tratamentos 

mais radicais, expondo essa população a maior risco de morbidades. 25,57,58

A redução da frequência de escápula alada ao longo do tempo, descrita em 

vários estudos, condiz com a afirmação de Pereira et al. de que a lesão mais comum 

do nervo torácico longo decorrente da cirurgia de mama é a neuropraxia. Os autores 

avaliaram o padrão da atividade mioelétrica de 74 mulheres submetidas à 

linfonodectomia axilar para tratamento cirúrgico do câncer de mama e observaram alta 

prevalência de escápula alada e decréscimo da atividade do músculo serrátil anterior, 

após o procedimento operatório, o que sugere lesão do nervo torácico longo. O fato 

de ter ocorrido aumento progressivo da atividade muscular associada à diminuição do 

número de pacientes com escápula alada durante o acompanhamento pós-operatório, 

sugere que a lesão determinante foi apenas parcial. 25

Em nosso estudo não houve diferença estatisticamente significante de idade 

entre as pacientes com e sem escápula alada, sendo as médias respectivamente 

56,77 ±18,04 e 58,26 ±11,70. A literatura é divergente em relação à idade de maior 

incidência de escápula alada após cirurgia de câncer de mama. Assim como em nosso 

estudo, Teixeira et al. também não encontraram diferença estatisticamente 
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significante de idade, em pacientes com e sem escápula alada, após cirurgia de 

câncer de mama ao categorizar as pacientes como maiores ou menores que 49 

anos.56  Mastrella et al. relataram idade média de 50,94 ±13,13 e 54,54 ±13,50 

(p=0,36) em pacientes com e sem escápula alada, mas ao categorizarem as pacientes 

como menores e maiores que 50 anos evidenciaram maior incidência nas mulheres 

com menos de 50 anos (p=0,04). 55 Adriaenssens et al. também relataram maior 

frequência em pacientes menores que 50 anos (p=0,009).  47 No entanto, Ribeiro et al. 

relataram risco 3,14 vezes maior (IC 95% 1,01- 9,77) em mulheres com idade ≥60 

anos.58

O IMC das pacientes com escápula alada do nosso estudo foi, em média, 24,86 

± 4,13 e daquelas sem escápula alada foi 28,26 ± 5,51 Kg/m 2, o que demonstra padrão 

de normalidade nas primeiras e sobrepeso nas sem escápula alada, apesar da 

diferença não ser estatisticamente significante. Assim como em nosso estudo, 

Mastrella et al. evidenciaram IMC 25,87 ± 5,00 e 28,68 ± 5,77 (p=0,09) em pacientes 

com e sem escápula alada após cirurgia de câncer de mama, apesar da diferença 

também não ser estatisticamente significante. 55 Adrienssesns et al. também 

encontraram menor IMC em pacientes com escápula alada em comparação às 

mulheres sem escápula alada, no pós operatório de câncer de mama, no entanto, com 

significância estatística. Os autores categorizaram o IMC em maior ou menor que 25 

e observaram que 11 das 13 pacientes diagnosticadas com escápula alada tinham 

IMC menor que 25, enquanto 50 das 106 sem escápula alada estavam na outra 

categoria (p=0.016). 47 Teixeira et al. não encontraram diferença estatisticamente 

significante entre o IMC de pacientes com e sem escápula alada em pós-operatório 

de câncer de mama.56

O teste para detecção de escápula alada é clínico, com necessidade de 

observação de sinal de saliência da escápula para ser considerado positivo. Talvez a 

maior incidência em pacientes com IMC menor seja devido à maior facilidade em se 

observar a alteração nessas mulheres e as pacientes mais obesas podem ser 

subdiagnosticadas. A única maneira de ter certeza que ocorreu lesão de nervo 

periférico é o emprego da eletroneuromiografia 15, mas por se tratar de exame doloroso 

e de alto custo não há motivo para que seja realizado em todas as pacientes em pós-

operatório de câncer de mama. Alternativa indolor e de menor custo é a 

eletromiografia de superfície.  Alguns estudos avaliaram o padrão de atividade 
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mioelétrica dos músculos da cintura escapular, incluindo-se o músculo serrátil anterior, 

de pacientes submetidas à cirurgia de câncer de mama. 25,59 No entanto, nenhum 

desses estudos comparou o achado eletromiográfico do serrátil anterior com o teste 

clínico para escápula alada. Um estudo nesse sentido seria, portanto, importante para 

avaliar a taxa de subdiagnóstico. 

 Ao contrário da presença de escápula alada, a frequência de discinesia de 

escápula aumentou progressivamente ao longo do acompanhamento pós-operatório 

em nosso estudo, principalmente no PO 90, e manteve-se no PO 180.  Fatores como 

fraqueza muscular, encurtamento muscular, trauma, movimentos repetitivos acima da 

cabeça e dor podem alterar o controle muscular e ocasionar movimentos escapulares 

anormais.60 Shamley et al. realizaram estudo transversal com 74 pacientes em pós-

operatório de câncer de mama, no qual avaliaram a espessura dos músculos peitoral 

maior, peitoral menor, romboide maior e serrátil anterior. Os músculos peitorais maior 

e menor demonstraram decréscimo de espessura no lado operado e o serrátil anterior 

apresentou diferença de 0,690, sem significância estatística (p=0,493). 61 Ocorreu, 

portanto, redução da musculatura da cintura escapular no lado operado, 

provavelmente independente de lesão nervosa e paralisia do serrátil anterior.  

Alguns autores relacionam diminuição da ativação muscular em pós-operatório 

de câncer de mama ao desuso, pelo fato das mulheres utilizarem menos o membro 

do lado operado após o procedimento cirúrgico. Gyedu et al. avaliaram, por meio de 

tomografia computadorizada, a espessura dos músculos serrátil anterior, grande 

dorsal e peitoral maior em 50 mulheres em pós-operatório de câncer de mama. A 

espessura média do serrátil anterior do lado operado foi de 12,1 mm (desvio-padrão 

3,65) e do contralateral foi de 13,0 mm (desvio-padrão 3,80) com p<0,01. No entanto, 

o grande dorsal e o peitoral maior também apresentaram menor espessura no lado 

operado (p<0,01). Os autores concluem que essa fraqueza pode ser devido ao menor 

uso pela paciente do membro superior do lado operado. 62 Com base nesses achados, 

apesar do nosso estudo não ter avaliado a atividade dos músculos da cintura 

escapular, uma hipótese plausível para o aumento da discinesia de escápula ao longo 

do acompanhamento pós-operatório seria a fraqueza global do membro superior 

homolateral à cirurgia, provavelmente pelo desuso. 

 Não houve diferença estatisticamente significativa da frequência de assimetria 

de escápula entre o pré-operatório e as avaliações pós-operatórias em nenhuma das 
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três medidas do Lateral Scapular Slide Test  (braços soltos, mãos na cintura e braços 

em 90º de abdução) nas pacientes do nosso estudo. Recentemente, no entanto, a 

eficácia dessa avaliação tem sido questionada, com indício na literatura de que a 

assimetria não é patológica e que não há normalização para o posicionamento 

escapular.63 Apesar dos questionamentos, o teste foi utilizado em estudo que avaliou 

a associação de discinesia de escápula e dor no ombro em praticantes de natação e 

foi evidenciado que 80% dos pacientes com positividade no LSST apresentavam dor 

no ombro.64

Mastrella et al. avaliaram, com fita métrica, a distância entre o ângulo inferior 

da escápula e o processo espinhoso, e consideraram como assimetria quando havia 

aproximação do ângulo da escápula ipsilateral à cirurgia ao processo espinhoso. 

Realizaram o teste, antes e após a cirurgia de câncer de mama, e observaram 

frequência de assimetria de 15,8%, 43,9%, 24,6% e 19,3% respectivamente no pré-

operatório, no dia da retirada dos pontos, 30 e 180 dias após a cirurgia. No entanto, 

os autores não especificaram qual foi o critério de proximidade utilizado para 

considerarem assimetria ou não. 55 Adriaenssens et al. também avaliaram a distância 

entre o ângulo inferior da escápula e o processo espinhoso de mulheres em pós-

operatório de câncer de mama, com os membros superiores em abdução de 90º. Não 

houve avaliação pré-operatória, apenas foi realizada avaliação antes e após a 

radioterapia. Observaram que as pacientes sem escápula alada tiveram aumento de 

3,1% e as com escápula alada de 19,5% nessa distância, após a radioterapia. 47

 A limitação da amplitude de movimento é uma das morbidades mais relatadas 

no pós-operatório de câncer de mama. Batiston et al. avaliaram os prontuários de 160 

mulheres atendidas em ambulatório de fisioterapia e verificaram quais as 

complicações físico-funcionais mais frequentes após o tratamento cirúrgico do câncer 

de mama. A complicação mais observada foi a limitação do movimento do ombro 

(61,9%), seguida de dor (32,5%), linfedema (29,4%), aderência cicatricial (3,1%) e 

alterações sensitivas (2,5%). 65 Segundo Camargo e Marx a limitação de ombro ocorre 

durante a flexão e abdução, além da rotação externa associada à abdução. 66

 Em nosso estudo, os movimentos de flexão, adução, abdução e rotação 

externa tiveram queda estatisticamente significante no PO 15, com elevação a partir 

do PO 30, exceto para a rotação externa que continuou caindo no PO 30 e começou 

a aumentar a partir do PO 90. No entanto, no final do seguimento, todos os 
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movimentos foram recuperados, sendo a adução no PO 90 e os demais apenas no 

PO 180. As amplitudes de extensão e rotação interna não tiveram alteração 

estatisticamente significante entre o pré e pós-operatório nas pacientes avaliadas em 

nosso estudo. Leidenius et al., analisaram a amplitude na fase pré e pós-operatória 

dos movimentos de flexão e abdução de ombro de 85 mulheres submetidas à cirurgia 

de câncer de mama e observaram diminuição de ambos os movimentos duas 

semanas após a cirurgia, sendo reduzido em 45% nas pacientes que realizaram BLS 

e em 86% nas submetidas à LA. 67

Haddad et al. avaliaram pacientes mastectomizadas, com ou sem linfedema, 

em período entre seis meses e um ano da cirurgia. Ao comparar a ADM de seis 

movimentos do ombro do lado operado com o contralateral verificaram menores 

amplitudes nos movimentos de flexão, abdução e rotação externa no lado homolateral 

à cirurgia.68 Baraúna et al. avaliaram a amplitude de movimento bilateral de flexão, 

extensão e abdução de ombro em 29 mulheres submetidas à mastectomia há pelo 

menos seis meses. Ao se comparar o lado operado com o contralateral, observaram 

alteração significativa apenas da amplitude de flexão, com 154,55º e 169,93º nos 

lados operado e contralateral, respectivamente. 69

 Após 6 meses da cirurgia a ADM de ombro homolateral à cirurgia das pacientes 

da nossa pesquisa havia retornado aos valores pré-operatórios, em todos os 

movimentos analisados. O fato de terem sido acompanhadas e tratadas pelo setor de 

fisioterapia da nossa instituição desde o pré-operatório até 180 dias da cirurgia 

seguramente contribuiu para a recuperação da movimentação. Alguns estudos 

demonstraram a importância da fisioterapia no retorno da ADM de ombro em 

pacientes em pós-operatório de câncer de mama, sendo a recuperação mais rápida 

quando os exercícios são iniciados precocemente. 20,70,71 As pacientes do nosso 

estudo iniciaram os exercícios de fisioterapia no primeiro dia após a cirurgia, ainda no 

hospital, e todas as pacientes avaliadas no PO 180 passaram pelo menos pelas cinco 

avaliações de fisioterapia pós-operatórias, nas quais os dados dessa pesquisa foram 

colhidos. Em todas as consultas fisioterapêuticas os exercícios eram revisados, 

realizados e incentivados.  

 Testa et al. realizaram ensaio clínico randomizado comparando mulheres que 

realizaram programa de reabilitação precoce (de exercícios a partir do segundo dia 

após a cirurgia) com grupo controle de mulheres submetidas à mastectomia e 
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linfonodectomia axilar por câncer de mama. As mulheres foram avaliadas antes da 

cirurgia, cinco dias, um mês, seis meses e um ano após o procedimento cirúrgico. Os 

movimentos de flexão, abdução, rotação interna e rotação externa de ombro foram 

avaliados. O grupo fisioterapia mostrou melhores amplitudes de flexão e abdução nas 

avaliações pós-operatórias e no final do seguimento (1 ano após a cirurgia). A 

amplitude desses movimentos era estatisticamente significante maior que na fase pré-

operatória, o que não ocorreu no grupo controle. A rotação interna e a rotação externa 

foram maiores no grupo fisioterapia, respectivamente, no primeiro mês e na avaliação 

de seis meses após a cirurgia e, no final do seguimento, ambos os grupos tinham 

valores semelhantes aos parâmetros pré-operatórios. 71

 A ativação adequada dos músculos estabilizadores da escápula, 

principalmente do serrátil anterior e do trapézio, é essencial para o movimento 

coordenado das articulações escapulotorácica e glenoumeral, e assim, ter efetiva 

função do ombro.72  Durante o movimento de elevação do braço acima da cabeça, a 

escápula de um indivíduo sem disfunção realiza um padrão de rotação externa, 

rotação superior e inclinação ( tilt) posterior;73,74 O serrátil anterior é um dos principais 

músculos responsáveis pela rotação superior da escápula, e sua fraqueza é a principal 

causa de dor, impacto da articulação glenoumeral e escápula alada. 75  A fraqueza do 

músculo serrátil anterior, portanto, é a causa mais comum de escápula alada, e 

geralmente está atribuída à lesão, traumática ou não, do nervo torácico longo. A 

escápula alada pode ocorrer por trauma ou lesões esportivas, iatrogenia ou de forma 

espontânea. Por alterar o ritmo escápulo-umeral, ocasiona perda de função e 

limitação da ADM de flexão e abdução do ombro. 26

 As pacientes com escápula alada em nosso estudo tiveram maior redução de 

amplitude de flexão, abdução e adução no pós-operatório, principalmente os dois 

primeiros, em comparação àquelas sem escápula alada. No final do seguimento a 

diferença entre a ADM pré e pós-operatória dos movimentos de flexão e abdução ficou 

mais evidente nas três pacientes que permaneceram com escápula alada. Apesar 

desses dados merecerem análise criteriosa, com a ressalva de que a amostra dos três 

subgrupos de pacientes com escápula alada foi pequeno, os dados encontrados estão 

de acordo com o esperado e encontrado na literatura.  

Apenas outro estudo comparou ADM de pacientes, com e sem escápula alada, 

em pós-operatório de câncer de mama. 47 Os autores descreveram a amplitude dos 
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movimentos de flexão e abdução de ombro antes da radioterapia e a porcentagem de 

alteração após o procedimento. Antes da radioterapia a amplitude média de flexão e 

abdução foi, respectivamente, 136º e 126º nas pacientes com escápula alada e 141º 

e 121º nas pacientes sem escápula alada. No entanto, os autores não descrevem se 

essa diferença foi estatisticamente significante. Após a radioterapia houve pequeno 

aumento da flexão nos dois grupos e da abdução nas pacientes sem escápula alada, 

porém sem importância estatística. A abdução das pacientes com escápula alada 

diminuiu 8,6% após a radioterapia (p 0,046), levando os autores a concluir que a 

escápula alada predispôs a maior risco de perda de mobilidade de ombro. 47

Alguns estudos realizados em outras populações, que não de pacientes em 

pós-operatório de câncer de mama, avaliaram a amplitude de movimento em 

portadores de escápula alada ou com fraqueza do serrátil anterior, com resultados 

semelhantes aos nossos. Roren et al. realizaram avaliação tridimensional da posição 

e da orientação do tórax, da escápula e do úmero durante os movimentos de flexão e 

abdução de ombro, em pacientes com lesão do nervo torácico longo. Os autores 

observaram diminuição do tilt posterior e da rotação externa da escápula durante os 

dois movimentos. A ADM média de flexão foi 105º no lado afetado e 167º no lado não 

afetado e a de abdução 118,8º no lado afetado e 167º no lado não afetado. 76 Warner 

e Navarro realizaram estudo de série de casos com 14 pacientes portadoras de 

escápula alada dolorosa e observaram que nove destas eram incapazes de fletir o 

membro superior acima de 120º, com uma média de 97º para esse movimento 77, e 

Gregg et al. evidenciaram que pacientes com paralisia completa do serrátil anterior 

não conseguiam abduzir o ombro acima de 110°. 78

 As pacientes do nosso estudo tiveram aumento da dor no PO 15, com 

decréscimo progressivo a partir do PO 30. No entanto, a média máxima de dor descrita 

foi baixa, com 2,88 na escala de 0 a 10 após 15 dias da cirurgia. No estudo de Testa 

et al. a presença de dor também aumentou no pós-operatório e apresentou queda 

progressiva até a última avaliação, que ocorreu um ano após a cirurgia. Mas, mesmo 

após 12 meses, a intensidade da dor era estatisticamente maior que a da avaliação 

pré-operatória. Todas as pacientes avaliadas foram submetidas à mastectomia e 

linfonodectomia axilar. 71

 A abordagem axilar conservadora, com BLS, durante o tratamento cirúrgico do 

câncer de mama, está relacionada a menores morbidades, dentre as quais dor e 
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desordens sensoriais, por também haver menor chance de lesão de nervo intercostal 

em comparação à linfonodectomia axilar. 13  Shulze et al. estudaram 134 pacientes em 

pós operatório de câncer de mama e observaram queixa de dor em 15,8% após BLS 

e em 67,8% das pacientes após a LA (p˂0,001).79  Fabro et al. avaliaram a presença 

de dor em mulheres com câncer de mama submetidas a tratamento cirúrgico com 

abordagem axilar e categorizaram as pacientes quanto a quantidade de linfonodos 

retirados (˃ 15 ou até 15) e encontraram risco relativo de 1,4 (IC 95% 1,86 -0,02)80, o 

que corrobora com a literatura de que quanto mais agressiva a cirurgia axilar maior o 

risco de desenvolver dor na fase pós-o peratória. Em nosso estudo, a maioria das 

pacientes realizou BLS, o que pode explicar a menor intensidade de dor relatada.

 Em nosso trabalho não foi encontrada diferença estatisticamente significante 

da dor entre pacientes com e sem escápula alada. Martin e Fish relatam que pacientes 

com escápula alada por paralisia do serrátil anterior tipicamente apresentam dor no 

ombro do lado afetado, usualmente localizada no romboide e no levantador da 

escápula, devido ao espasmo desses músculos decorrente da falta de contração 

oposta do músculo serrátil anterior. 26 O fato provável da maioria das pacientes com 

escápula alada do nosso estudo ter apresentado apenas lesão parcial do nervo 

torácico longo acarretando fraqueza e não paralisia do músculo serrátil anterior pode 

ser o motivo da ausência de dor de maior intensidade em relação àquelas sem 

escápula alada.  

 Nosso estudo encontrou, portanto, incidência de escápula alada semelhante a 

outros relatos na literatura, mas foi o primeiro prospectivo, com avaliação pré-

operatória, a comparar a incidência em diferentes tipos de cirurgia, evidenciando 

maior risco na linfonodectomia axilar, em comparação à BLS. Também foi o primeiro 

estudo a comparar prospectivamente a morbidade dos membros superiores nas 

pacientes com ou sem escápula alada após cirurgia de câncer de mama, 

demonstrando comprometimento motor maior nas pacientes com escápula alada logo 

após a cirurgia. No entanto, ambos os grupos de pacientes, com ou sem escápula 

alada, tiveram recuperação progressiva da motricidade de ombro ao decorrer do 

acompanhamento pós-operatório. A fisioterapia provavelmente desempenhou um 

papel importante nessa recuperação motora.  

 As pacientes com escápula alada do nosso estudo realizaram exercícios de 

fortalecimento de serrátil anterior, além da fisioterapia padrão pós-operatória. 34 Não 
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há na literatura, todavia, estudos comparando o melhor tratamento fisioterapêutico 

para pacientes com escápula alada após cirurgia de câncer de mama. Assim, 

pesquisas comparando diferentes protocolos de exercícios são necessárias para 

direcionar o tratamento mais eficaz nessa população. 



Conclusões

67 

Conclusões 



Conclusões

68 

6. Conclusões 

1) A incidência de escápula alada foi de 8,03% após 15 dias de cirurgia de 

câncer de mama com abordagem axilar. Após seis meses de pós-operatório 

a prevalência caiu para 3,27%. 

2) A escápula alada foi associada com maior frequência à linfonodectomia 

axilar (22,58%) quando comparada à biópsia do linfonodo sentinela (2,86%). 

Não houve diferença significativa de incidência nos diferentes tipos de 

cirurgia mamária. 

3) A discinesia de escápula aumentou, principalmente a partir de três meses 

de cirurgia.  

4) A presença de assimetria de escápula não alterou ao longo dos seis meses 

de pós-operatório, ou seja, não teve relação com o aparecimento de 

escápula alada ou com aumento da discinesia de escápula após a cirurgia.  

5) Houve queda da amplitude de movimento de flexão, adução, abdução e 

rotação externa de ombro no pós-operatório e recuperação da amplitude 

média de todos os movimentos no decorrer dos seis meses pós-cirúrgico.  

6) A dor aumentou após a cirurgia, mas permaneceu baixa durante todo o 

seguimento e após seis meses da cirurgia não apresentava diferença 

quando comparada à fase pré-operatória.  

7) A escápula alada esteve relacionada com maior morbidade de ombro para 

os movimentos de flexão, abdução e adução, sem diferença em relação à 

dor.  
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7. Anexos 

Anexo 1. Parecer substanciado do CEP 
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Anexo 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

INCIDÊNCIA DE ESCÁPULA ALADA NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA 
CÂNCER DE MAMA COM ABORDAGEM AXILAR  

Estamos realizando um estudo para a incidência de escápula alada em pacientes 
submetidas a cirurgia para câncer de mama com abordagem axilar. O estudo será 
realizado no Ambulatório da Disciplina de Mastologia do Departamento de Ginecologia 
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) – Escola Paulista de Medicina 
(EPM). Escápula alada é uma condição que pode ocorrer após a cirurgia e geralmente 
é transitória. Acontece pela fraqueza de um músculo relacionado ao ombro chamado 
serrátil anterior.  

Para tanto, a senhora será avaliada por meio de alguns procedimentos que estão 
descritos abaixo de maneira mais detalhada. Os resultados verificados serão 
guardados com suas devidas identificações e mantidos em confidencialidade, os quais 
serão utilizados única e exclusivamente para fins científicos.  

Você passará por uma consulta antes da cirurgia e outras quatro após a mesma, 
nos mesmos dias destinados para a avaliação fisioterapêutica usual após a cirurgia. 
Serão avaliados: 1) presença ou ausência de escápula alada - a fisioterapeuta pedirá 
que você efetue uma manobra simples, de empurrar a parede, pela qual será possível 
detectar a alteração caso ela exista; 2) amplitude de movimento de ombro - serão 
avaliados quatro movimentos de ombro (levar para frente, para trás, para dentro e 
para fora) através de um goniômetro (espécie de duas réguas presas em uma ponta, 
que medem ângulo de movimento); 3) discinesia da escápula: você será solicitada a 
levantar e abaixar os braços por cinco vezes consecutivas e a fisioterapeuta observará 
o comportamento da sua escápula; 4)posicionamento da escápula - a fisioterapeuta 
medirá com fita métrica a distância das duas escápulas a um ponto de referência da 
coluna em três situações (braços soltos, mãos na cintura e braços abertos); 5) dor: 
será questionado se você sente dor na região da escápula ou no braço e caso positivo 
você deverá quantificar de 0 a10 a intensidade dessa dor.  

Duração do experimento:  Você será avaliada antes da cirurgia e depois mais 
quatro vezes: 15, 30, 90 e 180 dias após. Cada avaliação durará cerca de 30 minutos.  

Benefícios: Este estudo visa identificar se ocorre escápula alada após a cirurgia 
da axila, para que a fisioterapia possa tratar essa disfunção caso aconteça.  

Desconforto e risco : O procedimento não será invasivo e não trará riscos.  
- Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a 
Fisioterapeuta (Ft.) Samantha Karlla Lopes de Almeida Rizzi, que pode ser encontrada 
no seguinte endereço: Rua Marselhesa, 249, Vila Clementino, SP. Se você tiver 
alguma consideração ou dúvida sobre ética da pesquisa, entre em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)- Rua Botucatu, 572-1 o andar- cj 14, telefone 
5571-1062, Fax 5539-7162. E-mail: cepunifesp@epm.br

- É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 
tratamento na Instituição; 

- Você tem o direito de ser mantida atualizada sobre os resultados parciais das 
pesquisas ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores. 

mailto:cepunifesp@epm.br
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- As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, 
não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente; 

- Não há despesas pessoais ou compensações financeiras relacionadas à sua 
participação no estudo; 

Após o conhecimento dos testes aos quais estarei me submetendo, concordo 
em participar deste projeto de pesquisa, na condição de voluntário, permitindo a 
realização destes testes e veiculação científica dos dados, conforme condições acima 
descritas. 

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou 
que foram lidas para mim, descrevendo o estudo de nome “INCIDÊNCIA DE 
ESCÁPULA ALADA NO PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA DE CÂNCER DE MAMA 
COM ABORDAGEM AXILAR”.

- Eu discuti com a Ft. Samantha Karlla Lopes de Almeida Rizzi sobre minha decisão em 
participar desse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos; e as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso a tratamento hospitalar 
quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 
neste serviço. 

Assinatura do voluntário:  
___________________________________________________ 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 
Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 
Assinatura do pesquisador:  
_________________________________________________ 
Data: ___/___/______ 
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Anexo 3. Ficha de avaliação 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

INCIDÊNCIA DA ESCÁPULA ALADA E MORBIDADE DOS MEMBROS 
SUPERIORESEM PACIENTES NO PÓS-OPERATÓRIO DO TRATAMENTO DO 
CÂNCER DE MAMA COM AORDAGEM AXILAR 

Nome:____________________________________________Data____/____/_____ 

DN:___/___/______Idade:________Escolaridade:___________________________ 

Profissão:_______________________________ Função: (   ) Canhoto    (   ) Destra 

Telefones:___________________________________________________________ 

Peso:_____________ Altura:_____________IMC:___________ 

Atividade física: (   ) Sim     ) Não    Qual:___________ Freq/ Tempo_____________ 

Antecedentes pessoais 
Doenças Associadas: (   )DM   (   )HAS  (   ) outros___________________________ 

Antecedentes ortopédicos______________________________________________ 

Antecedentes neurológicos______________________________________________ 

Antecedentes cirúrgicos ________________________________________________ 

Tabagismo: (   ) Sim (   ) Não Quantos por dia________ Quanto tempo_______ 

História Pregressa da Moléstia Atual (HPMA)
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Cirurgia de câncer de mama: Data:___/___/_____ Mama (   )D   (   ) E  

Tipo de cirurgia: ( ) Mastectomia  ( ) Quadrantectomia   ( ) Tumorectomia   

Outra_______________________________________________________________ 

(  ) Esvaziamento Axilar: Níveis ___________ (  ) BLS 

(  ) Reconstrução: Tipo ___________________________ Data ________________ 

Tipo histológico: ______________________________________________________ 

(  ) QT ________________  (  ) RT _________________  (  ) HT ________________ 
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Medicamentos em uso:  

Exame Físico: 

PRESENÇA (P) OU AUSÊNCIA (A) DE  ESCÁPULA ALADA – HOPPENFELD  

Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180
DATA ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____

D E D E D E D E D E

P / A

GRADUAÇÃO DE ESCÁPULA ALADA – 4-TYPE METHOD

Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180
DATA ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____

D E D E D E D E D E

POSICIONAMENTO DA ESCÁPULA – LATERAL SCAPULAR SLIDE TEST 

Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180
DATA ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____

D E D E D E D E D E

Soltos

Cintura

Abdução  
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AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE OMBRO  

Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180
DATA ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____

D E D E D E D E D E

Flexão
Extensão

Adução

Abdução

Rot. Int.

Rot. Ext.

DOR 

Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180
DATA ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____ ___/___/____

EVN

Local
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Anexo 4. Variação da amplitude de flexão de ombro 
Média 160,50 125,24 135,77 148,34 155,16

P Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180

Pré 0,000017 0,000017 0,000019 0,156779

PO 15 0,000017 0,000092 0,000017 0,000017

PO 30 0,000017 0,000092 0,000018 0,000017

PO 90 0,000019 0,000017 0,000018 0,031049

PO 180 0,156779 0,000017 0,000017 0,031049

Anexo 5. Variação da amplitude de extensão de ombro 
Média 63,891 61,674 63,163 65,337 65,391

P Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180

Pré 0,478298 0,983715 0,825782 0,805382

PO 15 0,478298 0,809545 0,055120 0,049433

PO 30 0,983715 0,809545 0,498839 0,473195

PO 90 0,825782 0,055120 0,498839 0,999999

PO 180 0,805382 0,049433 0,473195 0,999999

Anexo 6. Variação da amplitude de adução de ombro 
Média 35,793 27,554 29,739 34,293 36,076

P Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180

Pré 0,000017 0,000018 0,686000 0,999187

PO 15 0,000017 0,314162 0,000017 0,000017

PO 30 0,000018 0,314162 0,000689 0,000017

PO 90 0,686000 0,000017 0,000689 0,526583

PO 180 0,999187 0,000017 0,000017 0,526583
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Anexo 7. Variação da amplitude de abdução de ombro 
Média 158,53 118,72 130,43 147,87 154,83

P Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180

Pré 0,000017 0,000017 0,003203 0,725514

PO 15 0,000017 0,000810 0,000017 0,000017

PO 30 0,000017 0,000810 0,000017 0,000017

PO 90 0,003203 0,000017 0,000017 0,133975

PO 180 0,725514 0,000017 0,000017 0,133975

Anexo 8. Variação da amplitude de rotação interna de ombro 
Média 70,804 71,163 70,446 74,489 74,685

P Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180

Pré 0,999240 0,999240 0,092868 0,066398

PO 15 0,999240 0,988780 0,162383 0,120821

PO 30 0,999240 0,988780 0,049397 0,033986

PO 90 0,092868 0,162383 0,049397 0,999931

PO 180 0,066398 0,120821 0,033986 0,999931

Anexo 9. Variação da amplitude de rotação externa de ombro 
Média 85,946 81,467 80,913 80,935 83,185

P Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180

Pré 0,002646 0,000445 0,000478 0,165714

PO 15 0,002646 0,991588 0,992781 0,632723

PO 30 0,000445 0,991588 1,000000 0,349562

PO 90 0,000478 0,992781 1,000000 0,359619

PO 180 0,165714 0,632723 0,349562 0,359619
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Anexo 10. Variação da amplitude de flexão de ombro nas pacientes com 
escápula alada  

Média 155,00 97,778 110,44 129,67 144,00

P Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180

Pré 0,000131 0,000132 0,007698 0,516216
PO 15 0,000131 0,376226 0,000685 0,000131
PO 30 0,000132 0,376226 0,065020 0,000408
PO 90 0,007698 0,000685 0,065020 0,258573
PO 180 0,516216 0,000131 0,000408 0,258573

Anexo 11. Variação da amplitude de flexão de ombro nas pacientes sem 
escápula alada  

Média 161,10 128,22 138,52 150,36 156,37

P Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180

Pré 0,000017 0,000017 0,000143 0,308603
PO 15 0,000017 0,000295 0,000017 0,000017
PO 30 0,000017 0,000295 0,000031 0,000017
PO 90 0,000143 0,000017 0,000031 0,105027
PO 180 0,308603 0,000017 0,000017 0,105027
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Anexo 12. Variação da amplitude de adução de ombro nas pacientes com 
escápula alada  

Média 34,444 17,111 23,667 30,667 41,444

P Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180

Pré 0,001108 0,070142 0,870878 0,403096
PO 15 0,001108 0,468539 0,013156 0,000134
PO 30 0,070142 0,468539 0,403096 0,000832
PO 90 0,870878 0,013156 0,403096 0,070142
PO 180 0,403096 0,000134 0,000832 0,070142

Anexo 13. Variação da amplitude de adução de ombro nas pacientes sem 
escápula alada 

Média 35,940 28,687 30,398 34,687 35,494

P Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180

Pré 0,000017 0,000034 0,818144 0,995429
PO 15 0,000017 0,581175 0,000019 0,000017
PO 30 0,000034 0,581175 0,002124 0,000128
PO 90 0,818144 0,000019 0,002124 0,957805
PO 180 0,995429 0,000017 0,000128 0,957805
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Anexo 14. Variação da amplitude de abdução de ombro nas pacientes com 
escápula alada  

Média 153,33 99,444 93,111 126,00 140,89

P Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180

Pré 0,000158 0,000134 0,057557 0,700587
PO 15 0,000158 0,964441 0,068803 0,001480
PO 30 0,000134 0,964441 0,014609 0,000339
PO 90 0,057557 0,068803 0,014609 0,544914
PO 180 0,700587 0,001480 0,000339 0,544914

Anexo 15. Variação da amplitude de abdução de ombro nas pacientes sem 
escápula alada  

Média 159,10 120,81 134,48 150,24 156,34

P Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180

Pré 0,000017 0,000017 0,033493 0,899229
PO 15 0,000017 0,000106 0,000017 0,000017
PO 30 0,000017 0,000106 0,000020 0,000017
PO 90 0,033493 0,000017 0,000020 0,278005
PO 180 0,899229 0,000017 0,000017 0,278005
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Anexo 16. Comparação da variação de flexão de ombro nas pacientes com e 
sem escápula alada, de acordo com prevalência ao longo do tempo

1 2 3

Movimento Média # Pré n Média # Pré n Média # Pré N

Flexão Pré 155,00 9 151,85 7 151,66 3

Flexão PO 15 97,77 57,22 9 94,28 57,57 7 84,00 67,66 3

Flexão PO 30 110,44 44,55 9 105,14 46,71 7 92,66 58,99 3

Flexão PO 90 129,66 25,33 9 126,28 25,57 7 111,33 40,33 3

Flexão PO 180 144,00 11,00 9 140,85 11,00 7 131,33 20.33 3

4 5 6

Movimento Média # Pré n Média # Pré n Média # Pré N

Flexão Pré 161,09 83 161,21 85 160,79 89

Flexão PO 15 128,21 32,87 83 127,78 33,42 85 126,62 34,16 89

Flexão PO 30 138,51 22,57 83 138,29 22,91 85 137,22 23,57 89

Flexão PO 90 150,36 10,73 83 150,15 11,05 85 149,58 11,21 89

Flexão PO 180 156,37 4,72 83 156,34 4,87 85 155,96 4,83 89

1 2 3

Movimento Média # Pré n Média # Pré n Média # Pré N

Adução Pré 34,44 9 32,00 7 31,00 3

Adução PO 15 17,11 17,33 9 14,85 17,14 7 13,33 17,66 3

Adução PO 30 23,66 10,77 9 23,28 8,71 7 12,33 18,66 3

Adução PO 90 30,66 3,77 9 28,85 3,14 7 20,66 10,33 3

Adução PO 180 41,44 -7,00 9 41,85 -9,85 7 38,33 -7,33 3

4 5 6

Movimento Média # Pré n Média # Pré n Média # Pré N

Adução Pré 35,93 83 36,10 85 35,95 89

Adução PO 15 28,68 7,25 83 28,60 7,50 85 28,03 7,92 89

Adução PO 30 30,39 5,54 83 30,27 5,83 85 30,32 5,62 89

Adução PO 90 34,68 1,25 83 34,74 1,36 85 34,75 1,20 89

Adução PO 180 35,49 0,44 83 35,60 0,50 85 36,00 0,04 89

1 2 3

Movimento Média # Pré n Média # Pré n Média # Pré N

Abdução Pré 153,33 9 148,00 7 140,00 3

Abdução PO 15 99,44 58,88 9 99,28 48,71 7 83,33 56,66 3

Abdução PO 30 93,11 60,22 9 89,42 58,57 7 78,00 62,00 3

Abdução PO 90 126,00 27,33 9 122,00 26,00 7 103,33 36,66 3

Abdução PO 180 140,88 12,44 9 133,14 14,85 7 119,00 21,00 3

4 5 6

Movimento Média # Pré N Média # Pré n Média # Pré N

Abdução Pré 159,09 83 159,40 85 159,15 89

Abdução PO 15 120,80 38,28 83 120,31 39,08 85 119,91 39,24 89

Abdução PO 30 134,48 24,61 83 133,81 25,58 85 132,20 26,95 89

Abdução PO 90 150,24 8,85 83 150,00 9,40 85 149,37 9,78 89

Abdução PO 180 156,33 2,75 83 156,61 2,78 85 156,03 3,12 89

Legenda: 1- Pacientes diagnosticadas com escápula alada no PO 15; 2-Pacientes que permaneceram com escápula alada no 

PO 90; 3-Pacientes que permaneceram com escápula alada no PO 180; 4- Pacientes sem escápula alada no PO 15; 5-Pacientes 

sem escápula alada no PO 90; 6-Pacientes sem escápula alada no PO 180; # Pré – diferença entre a média encontrada e a 

média do pré-operatório.   
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Anexo 17. Variação da dor 
Média 1,5652 2,8804 2,8043 2,3261 1,7609
P Pré PO 15 PO 30 PO 90 PO 180

Pré 0,004337 0,008796 0,255293 0,985387
PO 15 0,004337 0,999629 0,579993 0,024441
PO 30 0,008796 0,999629 0,709115 0,044107
PO 90 0,255293 0,579993 0,709115 0,561091
PO 180 0,985387 0,024441 0,044107 0,561091
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