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Resumo 
 

Fisioterapia: Influência na Qualidade de Vida da Mulher com Cancro da 
Mama Submetida a Cirurgia com Biópsia do Gânglio Sentinela 

Contributo para a Qualidade do Serviço em Oncologia 

 
Introdução: As modalidades da cirurgia a cancro da mama que recorrem apenas à 
biópsia do gânglio sentinela (BGS) têm um menor impacto na qualidade de vida (QdV) 
das mulheres quando comparadas às cirurgias em que é realizada uma linfadenectomia 
axilar. No entanto, na fase aguda de sobrevivência, na qual são realizados tratamentos 
por terapias oncológicas ao longo do primeiro ano após o diagnóstico, o efeito dessas 
terapias poderá sobrepor-se à menor agressividade da cirurgia com BGS, levando a que 
não existam diferenças na QdV destes dois grupos de doentes. Existe alguma evidência 
de que a fisioterapia pode contribuir para a melhoria da QdV das doentes com cancro 
da mama, todavia as doentes submetidas a cirurgia com BGS raramente são incluídas 
num programa de reabilitação funcional pelo facto de estar associada a ideia que nesta 
cirurgia existe uma ausência de morbilidade. Torna-se relevante que seja esclarecido 
se a fisioterapia contribui para a melhoria da QdV da mulher com cancro da mama 
submetida a cirurgia com BGS, tentando, desta forma, esclarecer se a fisioterapia pode 
contribuir para a qualidade de serviço prestado a esse grupo de doentes. 
Materiais e Métodos: Foi desenvolvido um estudo Quasi-experimental. A amostra do 
estudo foi constituída por um grupo de 172 mulheres com cancro da mama submetidas 
a cirurgia com BGS e a outras terapias oncológicas. Das 172 doentes, 90 foram 
incluídas no grupo de controlo e 82 no grupo experimental. Utilizou-se o questionário 
EORTC C30 e o EORTC BR23 para a recolha de dados sobre a QdV ao longo dos 
primeiros 9 meses pós-cirurgia (1, 3, 6 e 9 meses). O grupo experimental foi submetido 
a técnicas específicas de fisioterapia na reabilitação funcional da mulher com cancro da 
mama enquanto o grupo de controlo foi apenas alvo de avaliações. Utilizou-se a 
estatística descritiva bivariável para a caracterização da amostra, recorrendo-se à 
estatística inferencial para analisar as questões de investigação. A regressão de 
Poisson foi utilizada para realizar o cálculo do Benefício Relativo (BRa) e Risco Relativo 
(RRa) ajustados para diversos fatores de confundimento na baseline do estudo. O nível 
de significância utilizado no estudo foi de 5% e os intervalos de confiança (IC) foram 
estabelecidos em 95%. Todos os cálculos foram efetuados com recurso ao software 
SPSS, versão 20, com exceção do cálculo do BR e do RR e respetivos IC a 95% da 
análise bivariável, em que foi utilizado o programa online OpenEpi versão 3.  
Resultados: Ao 3º mês pós-cirurgia o grupo experimental apresentou maior proporção 
de doentes com uma melhoria clínica relevante no Estado de Saúde Global (ESG) 
(BRa=2,230; p=0,014) e um menor risco de degradação do ESG (RRa=0,384; p=0,011), 
Função Física (FF) (RRa=0,484; p=0,035) e Sintomas Membro Superior (SMS) 
(RRa=0,159; p=0,007), quando comparado ao grupo de controlo. Entre o 1º e 6º mês 
pós-cirurgia a fisioterapia parece atuar como um fator protetor na degradação do ESG 
e FF. Entre o 1º e 9º mês pós-cirurgia o grupo experimental apresentou maior proporção 
de doentes com melhoria clínica relevante, estatisticamente significativa, no ESG 
(BRa=1,905; p=0,038) e nos SMS (BRa=1,761; p=0,029) e um menor risco de 
degradação nas escalas de ESG (RRa=0,287; p=0,010) e SMS (RRa=0,265; p=0,0421), 
quando comparado ao grupo de controlo. 
Conclusão: Podemos concluir que a fisioterapia pode contribuir para a melhoria da QdV 
das mulheres com cancro de mama submetidas a cirurgias com BGS, no decorrer da 
fase aguda de sobrevivência, podendo dar um contributo favorável para a qualidade do 
serviço prestado a este grupo de doentes. 
 
Palavras-Chave: Cancro da mama, cirurgia com biópsia do gânglio sentinela, qualidade 
de vida, fisioterapia. 
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Abstract 
 

Physiotherapy: Influence on the Quality of Life of Women with Breast 
Cancer who underwent sentinel lymph node biopsy 

Contribution to Health Care Quality in Oncology 

 

Introduction: The surgical modalities for breast cancer which use only sentinel lymph 
node biopsy (SLNB) have a lesser impact in quality of life (QoL) of women when 
compared to surgeries in which an axillary lymph node dissection is performed. However, 
in the acute phase of survival, in which treatments by oncologic therapies are performed 
during the first year after the diagnosis, the effect of these therapies can superimpose 
the less aggressive surgery with SLNB, leading to no differences in QoL of these two 
groups of patients. There is some evidence that physical therapy can help improve the 
QoL of patients with breast cancer, nevertheless the patients undergoing surgery with 
SLNB are rarely included in functional rehabilitation programs due to the idea that in this 
surgery there is an absence of morbidity. It is relevant to clarify whether physiotherapy 
contributes to improve the QoL of women with breast cancer who underwent surgery 
with SNLB. Trying, this way, to understand if physical therapy can contribute to the 
quality of service provided to this group of patients. 
Materials and Methods: We have developed a Quasi-experimental study. The study 
sample was composed by a group of 172 women with breast cancer who underwent 
surgery with SNLB and other oncologic therapies. Of the 172 patients, 90 were included 
in the control group and 82 in the experimental group. We used the EORTC C30 and 
EORTC BR23 questionnaires to collect data about the QoL in the course of the first 9 
months after surgery (1, 3, 6 and 9 months). The experimental group was subjected to 
specific physical therapy techniques in functional rehabilitation of women with breast 
cancer while the control group was only the target of assessments. We used bivariate 
descriptive statistics for sample characterisation, resorting to inferential statistics to 
analyse the research questions. Poisson regression was used to perform the calculation 
of the Relative Benefit (aRB) and Relative Risk (aRR) adjusted for several confounding 
factors at baseline of the study. The significance level used in the study was 5% and the 
confidence interval (CI) was established at 95%. All calculations were performed using 
the SPSS software, 20th version, with the exception of the calculation of the RB and RR 
and respective CI at 95% of the bivariate analysis, for which we used the online program 
OpenEpi 3rd version. 
Results: On the 3rd month after surgery the experimental group showed a higher 
proportion of patients with a relevant clinical improvement in the Global Health Status 
(GHS) (aRB=2,230; p=0,014) and a lower risk of degradation of the GHS (aRR=0,384; 
p=0,011), Physical Function (PF) (aRR=0,484; p=0,035) and Upper Limb Symptoms 
(ULS) (aRR=0,159; p=0,007), when compared to the control group. Between the 1st and 
6th month after surgery, physical therapy seems to act as a protective factor on the 
degradation of GHS and PF. Between the 1st and 9th month after surgery the 
experimental group showed a higher proportion of patients with relevant clinical 
improvement, statistically significant, in the GHS (aRB=1,905; p=0,038) and in the ULS 
(aRB=1,761; p=0,029) and a lower risk of degradation of the GHS (aRR=0,287; p=0,010) 
and ULS (aRR=0,265; p=0,0421) scales, when compared to the control group. 
Conclusion: It can be concluded that physiotherapy can contribute to improve the QoL 
of women with breast cancer who underwent surgeries with SNLB, in the course of the 
acute phase of survival, giving a favourable contribution to the quality of service provided 
to this group of patients. 
 
Keywords: breast cancer, sentinel lymph node biopsy, quality of life, physiotherapy 
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I. Introdução                                                                                       

 

1. Importância do tema e questões de investigação 

A patologia oncológica é um problema de saúde pública dada a sua crescente 

importância como causa de morbilidade e mortalidade em todo o mundo. Constitui a 

segunda causa de morte nos países industrializados (atrás das doenças 

cardiovasculares), assistindo-se a nível mundial a um aumento da incidência e da 

mortalidade por cancro (International Agency for Research on Cancer, 2016; Direção 

Geral da Saúde, 2016). 

O cancro da mama é o mais frequentemente diagnosticado e a principal causa de morte 

por cancro entre as mulheres em todo o mundo. Em 2012 houve o registo de 1,7 milhões 

de novos casos de cancro da mama a nível mundial e 521,900 mortes atribuídas à 

mesma patologia (International Agency for Research on Cancer, 2016; Torre et al., 

2015). Em Portugal, e na mulher, é a doença oncológica com maior incidência, 

prevalência e mortalidade (International Agency for Research on Cancer, 2016; Registo 

Oncológico Nacional, 2016). Segundo a Direção Geral da Saúde (DGS) (DGS, 2016),  

a mortalidade por cancro da mama tem estado estável, apesar do aumento significativo 

da incidência. Todas as análises realizadas e publicadas apontam o êxito à combinação 

de um diagnóstico cada vez mais precoce e à existência de melhores métodos 

terapêuticos. Este facto estará na base de um aumento da prevalência de mulheres com 

cancro da mama. Apresentando esta nova população problemas clínicos e sociais 

específicos (DGS, 2016; Senkus et al., 2015;DeSantis et al., 2014).  

Como resposta a esse aumento da sobrevivência, deve existir uma preocupação 

permanente com a qualidade dos serviços prestados, a qual se refletirá na qualidade de 

vida (QdV) destas mulheres. Sendo a QdV uma medida de resultado em oncologia, a 

avaliação dos cuidados de saúde não pode restringir-se às variáveis biológicas, pois 

seria uma avaliação reducionista e não permitiria avaliar na globalidade os ganhos em 

saúde. Desta forma, a avaliação da qualidade de vida engloba dados objetivos e 

subjetivos, tendo subjacente a avaliação da eficácia e da eficiência dos cuidados de 

saúde na qualidade de vida percebida pelas próprias pessoas que apresentam a 

patologia (Bailes; McNiff, 2008; Oliveira; Pimentel, 2008; Pinto; Ribeiro, 2006).  

As doentes com cancro da mama diagnosticadas num estádio precoce, são submetidas 

a diferentes protocolos de terapias oncológicas (cirurgia, quimioterapia, radioterapia, 

hormonoterapia, imunoterapia), podendo ser alvo de complicações precoces ou tardias, 

quer a nível físico, psíquico e social, que têm inevitavelmente um impacto negativo na 
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sua qualidade de vida (Tao et al., 2015; Kenyon et al., 2014; Montazeri, 2008; Kootstra 

et al., 2008; Rebelo et al., 2007; Ribeiro, 2003; Ganz et al., 2002). 

A cirurgia no cancro da mama, nos últimos anos, evoluiu no sentido da preservação do 

máximo de estruturas linfáticas, tendo por objetivo diminuir a morbilidade. A tentativa de 

preservar os gânglios linfáticos axilares, em doentes que não apresentassem 

metástases a esse nível, levou a que fosse desenvolvida a técnica da biópsia do gânglio 

sentinela (BGS) no cancro da mama (Li et al., 2015; DabaKuyo et al., 2009; Kootstra et 

al., 2008; Kim et al., 2006; Schijven et al., 2003). A cirurgia a cancro da mama com BGS 

reduziu significativamente a morbilidade do membro superior e tronco do lado da 

cirurgia, no entanto, não será correto afirmar que existe uma ausência de complicações 

neste tipo de cirurgia (Senkus et al., 2015; McNeely et al., 2012). Embora se registe uma 

menor morbilidade com estas técnicas cirúrgicas, podemos enumerar diversas 

complicações pós-cirúrgicas, a curto ou longo prazo: edema da mama, edema da 

parede torácica, linfedema do membro superior, trombose linfática superficial, dor, 

alteração postural, diminuição das amplitudes articulares (Koehler et al., 2015; DiSipio 

et al., 2013; Kootstra et al., 2013; McNeely et al., 2012; Bafford et al., 2010; Olson et al., 

2008; Langer et al., 2007; Mansel et al., 2006; Peintinger et al., 2003; Schijven et al., 

2003). 

As modalidades da cirurgia a cancro da mama que recorrem apenas à BGS têm um 

menor impacto na QdV das mulheres quando comparadas às cirurgias em que é 

realizada uma linfadenectomia axilar (remoção de gânglios linfáticos). No entanto, na 

fase aguda de sobrevivência, na qual são realizados tratamentos por terapias 

oncológicas ao longo do primeiro ano após o diagnóstico (Bloom, 2002; Mullan, 1985), 

o efeito de terapias como a quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia e imunoterapia 

poderão sobrepor-se à menor agressividade da cirurgia com BGS, levando a que não 

existam diferenças na QdV destes dois grupos de doentes no decorrer desta fase 

(Gournay et al., 2013; Bogusevicius; Cepuliné, 2013; Dabakuyo et al., 2009; Kootstra et 

al., 2008; Peintinger et al., 2003). 

Pelo exposto, podemos verificar que os métodos utilizados no tratamento do cancro da 

mama estão em grande e permanente evolução, podendo levar a que existam ao longo 

do tempo diferentes necessidades por parte deste grupo de doentes. Deve ser da 

responsabilidade de cada Serviço, caracterizar periodicamente os grupos de doentes 

que acompanham, de modo a poder proporcionar uma permanente adaptação da 

estrutura e dos processos que conduzam a melhores resultados.  
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O Instituto Português de Oncologia de Lisboa de Francisco Gentil (IPOLFG), sendo um 

centro de referência no tratamento do doente oncológico, acompanhou a evolução dos 

procedimentos cirúrgicos nas doentes com cancro da mama, passando 

progressivamente a adotar, maioritariamente, sempre que clinicamente possível, 

cirurgias com recurso à técnica da BGS. Atualmente, nesta instituição, a maioria das 

doentes com cancro da mama são submetidas a cirurgias com BGS, representando 

mais de 50% dos casos (IPOLFG, 2016). 

No Serviço de Medicina Física e Reabilitação (SMFR) do IPOLFG, as doentes com 

cancro da mama têm constituído, ao longo dos anos, uma área de intervenção 

prioritária, existindo um protocolo com o Serviço de Cirurgia Geral que garante o apoio 

a todas as mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgias com linfadenectomia 

axilar. Este apoio é iniciado numa fase precoce após a cirurgia (24 horas) e mantido no 

decorrer da fase aguda do tratamento por terapias oncológicas, sendo também realizada 

uma vigilância e apoio por parte da fisioterapia no decorrer da restante fase de 

sobrevivência.  

Na realidade, existe evidência de que é possível prevenir algumas complicações (ou 

minimizar o efeito das mesmas) no decorrer da fase aguda do tratamento do cancro da 

mama por terapias oncológicas, através de um programa precoce de reabilitação 

(Levangie et al., 2011; Gerber et al., 2011; Yang et al., 2010; Chan et al., 2010; Schmitz 

et al., 2010; Johansson et al., 2010; Springer et al., 2010; Stout et al., 2008; Cinar et al., 

2008; McNeely et al., 2006). É conhecido que a fisioterapia e um programa de exercícios 

específicos podem contribuir para a melhoria da QdV das mulheres com cancro da 

mama no decorrer da fase aguda de sobrevivência (Cho et al., 2016; Echaves et al., 

2015; Waart et al., 2015; Harder et al., 2015; Sanches et al., 2015; Vargas et al., 2014; 

Steindorf et al., 2014; Testa et al., 2014; Hayes et al., 2013; Oliveira et al., 2010; 

Beurskens et al., 2007; Mutrie et al., 2007; Gordon et al., 2005). No entanto, existe uma 

escassez de estudos sobre o efeito da fisioterapia na QdV de mulheres com cancro da 

mama submetidas a cirurgia com BGS. 

As restantes mulheres com cancro da mama tratadas no IPOLFG, que atualmente 

representam mais de 50% do total, referimo-nos às mulheres com cancro da mama 

submetidas a cirurgia com BGS, não contam com o apoio por parte da fisioterapia, pelo 

facto de se partir do pressuposto que estas doentes têm uma ausência de morbilidade 

associada à cirurgia e um impacto mínimo na sua QdV no decorrer da fase aguda de 

sobrevivência. Esta realidade leva a que não exista uma igualdade de oportunidades 

entre as mulheres com cancro da mama tratadas no IPOLFG, no que respeita ao apoio 

por parte da fisioterapia. Importa pois esclarecer, a bem da qualidade do serviço 



  

4 
 

prestado, se a fisioterapia contribui para a melhoria da QdV das mulheres com cancro 

da mama submetidas a cirurgia com BGS, no decorrer da fase aguda do tratamento por 

terapias oncológicas. Pretende-se, portanto, esclarecer se a fisioterapia poderá 

contribuir para a qualidade do serviço prestado à mulher com cancro da mama 

submetida a cirurgia com BGS. 

Assim, este estudo é desenvolvido com base em duas questões de investigação gerais: 

a) Será que a fisioterapia contribui para a melhoria das diferentes dimensões da 

QdV das mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgia com biópsia do 

gânglio sentinela, no decorrer da fase aguda do tratamento por terapias 

oncológicas? 

b) Será que a fisioterapia atua como efeito protetor, na prevenção da degradação 

da QdV global, da função e de sintomas, nas mulheres com cancro da mama 

submetidas a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela, no decorrer da fase 

aguda do tratamento por terapias oncológicas?  

A resposta a essas questões de investigação só pode ser dada com o delineamento de 

um estudo longitudinal prospetivo. Desta forma, no presente estudo utilizou-se um 

desenho Quasi-experimental, recolhendo-se informação na fase pós-cirurgia (BGS) a 

cancro da mama, no decorrer da fase aguda de sobrevivência. Os dados foram 

recolhidos através de um instrumento de medida da QdV (QLQ - C30 e QLQ - BR23), 

desenvolvido pela European Organisation for Research and Treatment of Cancer 

(EORTC) (EORTC, 2004) e validado para a população portuguesa (Ribeiro et al., 2008; 

Ferreira, 1997). 

Neste estudo, tentamos esclarecer se a fisioterapia tem ou não influência na QdV da 

mulher com cancro da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela, o 

que, no caso de ser afirmativo, poderá ser um indicador de que a fisioterapia é uma 

mais-valia para a qualidade do serviço prestado a esse grupo de doentes. O presente 

estudo pode contribuir para uma igualdade de oportunidades entre as mulheres com 

cancro da mama, tratadas no IPOLFG, no que respeita ao apoio dado pela fisioterapia, 

inserindo-se no âmbito da prevenção terciária da doença. 

O facto de este estudo ser realizado numa área em que existe uma escassez de 

investigação, e de o conhecimento produzido pelo mesmo, poder dar um contributo para 

a melhoria dos cuidados prestados a um grupo específico de doentes, com um peso 

crescente no sistema de saúde, confere-lhe um carácter inovador e com implicações na 

prática clínica. Devemos ainda realçar o facto de esta investigação se enquadrar no 

estipulado num dos eixos estratégicos do Plano Nacional de Saúde 2012 – 2016 (DGS, 
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2013a) e na sua revisão e extensão a 2020 (DGS, 2015), no qual é proposta uma 

melhoria contínua na qualidade dos serviços prestados. Na realidade, este estudo 

pretende contribuir para a equidade, o acesso e a adequação dos cuidados prestados 

a um grupo de doentes, contribuindo desta forma para uma cultura de melhoria contínua 

da qualidade. 

 

2. Sistematização do Trabalho 

Este trabalho encontra-se estruturado por capítulos, tendo-se respeitado a sequência 

lógica de uma investigação em saúde. Após a descrição do problema em estudo, da 

definição das questões de investigação e da explicitação da relevância do estudo, 

realizou-se o enquadramento conceptual, a definição dos objetivos, dos materiais e 

métodos, a apresentação dos resultados, a discussão dos resultados obtidos e por fim 

as principais conclusões e recomendações.  

A revisão bibliográfica foi realizada com o objetivo de enquadrar o tema em estudo. Os 

temas abordados permitiram ter um conhecimento atual das temáticas que definem as 

variáveis e o objeto de estudo. Foram abordados os seguintes temas: incidência, 

mortalidade e prevalência do cancro da mama; níveis de prevenção no cancro da mama; 

diagnóstico e tratamento do cancro da mama; complicações das terapêuticas 

oncológicas no cancro da mama; morbilidade nas doentes com cancro da mama 

submetidas a cirurgias com BGS; qualidade de vida e qualidade de vida relacionada 

com a saúde; qualidade de vida no cancro da mama. Por fim, foi realizada a revisão 

crítica da literatura de temas essenciais à discussão dos resultados do presente estudo: 

a influência das variáveis sociodemográficas e clínicas na QdV da mulher com cancro 

da mama; os modelos de intervenção da fisioterapia na reabilitação da mulher com 

cancro da mama e a influência da fisioterapia ou programas de exercícios na QdV da 

mulher com cancro da mama. 

No capítulo referente aos objetivos, foram delineados os objetivos gerais e específicos 

da investigação. 

No capítulo relativo aos materiais e métodos, dedicado às questões metodológicas, são 

apresentados os métodos considerados ideais para responder às questões de 

investigação, delineando-se o tipo de estudo, os doentes participantes, as variáveis, a 

unidade de análise, os métodos e técnicas de recolha de dados, os procedimentos 

formais, os procedimentos que descrevem a intervenção experimental, a metodologia 

de tratamento de dados e as questões éticas.  
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No capítulo seguinte, referente à apresentação dos resultados, foi realizada uma 

caracterização sociodemográfica e clínica da amostra em estudo, foram apresentados 

resultados referentes à comparação entre o grupo Experimental versus o de Controlo 

relativo aos scores das variáveis dependentes entre o 1º momento e restantes 

momentos de avaliação. Foi apresentado o cálculo do Benefício Relativo (BR) e do 

Benefício Relativo Ajustado (BRa) na variável “melhoria clínica” entre o 1º momento (3 

a 4 semanas após a cirurgia) e restantes momentos de avaliação (3, 6 e 9 meses após 

a cirurgia) e o cálculo do Risco Relativo (RR) e Risco Relativo Ajustado (RRa) na variável 

“degradação clínica” entre o 1º momento e restantes momentos de avaliação. 

No capítulo relativo à discussão dos resultados, foi feita uma síntese dos resultados 

mais importantes, realizou-se uma comparação dos resultados com os de outras 

investigações, abordou-se as limitações do estudo e realizou-se uma reflexão sobre a 

validade interna e externa do presente estudo. 

No capítulo referente às conclusões, foram mencionados os principais contributos do 

estudo para o conhecimento da problemática da investigação. Com base nesse novo 

conhecimento, foi feita uma proposta de alteração ao modelo de intervenção do 

fisioterapeuta no IPOLFG na área do cancro da mama e foram realizadas algumas 

recomendações para estudos futuros na mesma linha de investigação. 

Por fim, é apresentada a bibliografia consultada ao longo deste trabalho de investigação. 
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II. Enquadramento Teórico 

 

1. Cancro da Mama 

De seguida abordamos a dimensão do problema “Cancro da Mama” a nível mundial e 

europeu, falando posteriormente sobre as estatísticas nacionais e da região 

correspondente ao Registo oncológico Regional Sul (ROR Sul).  

 

1.1. Dimensão do problema  

Estima-se que em 2012 tenham existido 14,1 milhões de novos casos de cancro no 

mundo e 8,2 milhões de mortes por cancro. Segundo a International Agency for 

Research on Cancer (IARC) (IARC, 2016) estima-se que na União Europeia (UE), no 

decorrer da próxima década, venha a existir um aumento nos novos casos de cancro 

em 13,7%. As previsões para Portugal são semelhantes e apontam para um acréscimo 

de 12,6%. Os últimos dados publicados pela DGS (2016) apontam para um aumento na 

incidência de tumores malignos, em Portugal, entre 2009 e 2010, de 4%. 

Globalmente, o cancro do pulmão é o responsável pelo maior número de novos casos 

e mais mortes por cancro no homem e o cancro da mama pelo maior número de casos 

de cancro na mulher e mais mortes. Nos países em vias de desenvolvimento, esse 

padrão é respeitado, no entanto, nos países desenvolvidos, no homem o cancro 

responsável pelo maior número de novos casos é o da próstata, sendo o do pulmão 

responsável pelo maior número de mortes, enquanto na mulher o cancro da mama é o 

que tem uma maior incidência e o cancro do pulmão lidera as causas de morte (IARC, 

2016). 

O cancro da mama é o mais frequentemente diagnosticado e a principal causa de morte 

por cancro entre as mulheres em todo o mundo. Em 2012 houve o registo de 1,7 milhões 

de novos casos de cancro da mama a nível mundial e 521,900 mortes atribuídas à 

mesma patologia. A nível mundial, o cancro da mama representa 25% de todos os casos 

de cancro na mulher e 15% de todas as mortes por cancro na mulher. Os países mais 

desenvolvidos contam com metade de todos os novos casos de cancro da mama e 38% 

de todas as mortes (IARC, 2016; Torre et al., 2015). 

Entre 1980 e 1990, nos países desenvolvidos, houve um aumento de incidência do 

cancro da mama de aproximadamente 30%, provavelmente por alterações em fatores 

reprodutivos, ao uso de terapias hormonais de substituição e ao aumento do uso de 

exames de imagiologia (rastreio). A partir de 2000, houve um declínio da incidência, 
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atribuído à redução do uso de terapias hormonais de substituição. Atualmente, nos 

países mais desenvolvidos, existe um padrão de estabilidade da incidência do cancro 

da mama e a taxa de mortalidade tem demonstrado uma estabilidade ou tem estado a 

decrescer desde 1990. Em algumas áreas geográficas, como a América do Sul, África 

e Ásia, a taxa de incidência e a taxa de mortalidade por cancro da mama tem vindo a 

aumentar. Essas alterações são atribuídas a padrões de reprodução, aumento da 

obesidade, redução da atividade física e aumento do uso de exames de imagiologia 

(Torre et al., 2015). 

Em Portugal, e na mulher, o cancro da mama é a doença oncológica com maior 

incidência, prevalência e mortalidade (IARC, 2016; Registo Oncológico Nacional, 2016). 

Em 2009, no género feminino, cerca de um terço dos tumores diagnosticados 

corresponderam ao cancro da mama, com uma taxa de incidência anual padronizada 

(população europeia) de 86,26/100.000 (Registo Oncológico Nacional, 2015). Devemos 

também salientar que no cancro da mama, Portugal encontra-se enquadrado nos países 

com uma incidência e mortalidade mais baixas na União Europeia (DGS, 2016, 2013b).  

 

1.2. Dimensão do Problema – Registo Oncológico Nacional 

O Registo Oncológico Nacional (RON) abrange todo o território Português, numa área 

com cerca de 92100 Km² e uma população aproximada de 10,6 milhões de habitantes. 

A pirâmide etária da população apresenta uma base reduzida, evidenciando uma 

tendência de envelhecimento da população (RON, 2015). 

Após consulta das publicações do RON referentes aos anos de 2001 (RON, 2008), 2005 

(RON, 2009), 2006 (RON, 2012), 2007 (RON, 2013), 2008 (RON, 2014), 2009 (RON, 

2015), 2010 (RON, 2016) e dos dados fornecidos pela DGS (2016) em relação aos anos 

de 2010 a 2014, tentámos analisar a tendência da incidência e mortalidade no cancro 

da mama. Apresentamos o resumo no Quadro 1 e Quadro 2.  

Analisando as taxas padronizadas, que permitem comparar os valores das incidências, 

entre anos, poderemos verificar uma estabilidade entre 2001 e 2006, pois os valores 

sofreram pequenas oscilações ao longo desse período. Entre 2007 e 2010 registou-se 

um aumento da taxa de incidência no cancro da mama, no entanto, esse aumento pode 

dever-se a uma maior precisão no registo e uma maior adesão das instituições ao 

registo (Quadro 1). 
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Quadro 1. Taxa de Incidência de cancro da mama na mulher, por 100.000. RON, 2001-2010. 

Incidência 2001 2005 2006 2007 2008 2009  2010 

Taxa Bruta 87,8 89,66 93,14 101,6 109,3 108,41 118,5 

Taxa P. 
Europeia 

76,1 73,70 76,78 82,3 87,4 86,26 93,2 

Taxa P. 
Mundial 

56,9 --------- 57,33 61,7 65,5 64,63 -------- 

Nº de casos 4574 4890 5087 5571 6010 5966 --------- 

-------- Dados não disponíveis          
Nº - Número 
P. - Padronizada 
Fonte: Registo Oncológico Nacional (dados de 2001 a 2009) 
           Direção Geral da Saúde (dados de 2010) 
 

O número de óbitos por cancro da mama, a nível nacional, entre 2001 e 2014, não 

apresenta alterações significativas. Analisando a taxa padronizada europeia entre o ano 

de 2006 e 2010, verifica-se um ligeiro aumento, no entanto, poderá ser atribuído a um 

melhor registo (Quadro 2). Entre 2010 e 2014 (taxa padronizada Europeia) registou-se 

uma discreta redução dos valores de mortalidade, traduzindo um padrão de estabilidade 

na mortalidade por cancro da mama. 

No ano de 2014, a Região Autónoma da Madeira (25,9/100.000) e o Alentejo 

(21,2/100.000) foram as regiões que registaram uma maior taxa de mortalidade por 

cancro da mama na mulher. A região Norte registou a menor taxa de mortalidade 

(15,5/100.000) por cancro da mama na mulher (DGS, 2016). 

Quadro 2. Mortalidade por cancro da mama na mulher, por 100.000. RON, 2001- 2014. 

Mortalidade 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Taxa Bruta -------- -------- 26,50 -------- -------- 29,35 30,2 29,8 31,9 29,9 30,4 

Taxa P. 

Europeia 

-------- -------- 18,86 -------- -------- 19,97 20,11 19,0 20,0 18,2 17,9 

Taxa P. 

Mundial 

-------- -------- 13,18 -------- -------- 13,96 ------- ------- ------- ------- ------ 

Razão de 
Mortalidade 
    (%) 

35 -------- -------- 28 26,5 -------- ------- ------- ------- ------ ------ 

Nº de casos 1600 -------- 1447 1579 1592 1615 1659 1634 1752 1640 1660 

Nº - Número           
P. – Padronizada 
-------- – Dados não disponíveis 
Razão de mortalidade: Razão entre o número de mortes e número de novos casos de cancro da mama. 
Fonte: Registo Oncológico Nacional (dados de 2001 a 2010) 
           Direção Geral da Saúde (dados de 2010 a 2014) 

 

1.3. Dimensão do Problema - Registo Oncológico Regional Sul  

A área abrangida pelo Registo Oncológico Regional Sul (ROR-Sul) representa 50% do 

território português e uma população média anual de 4,8 milhões de habitantes. Abrange 
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as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve e ilhas da Região Autónoma da 

Madeira. A estrutura etária da população que representa é típica de regiões 

desenvolvidas, com níveis de mortalidade e natalidade muito baixos, evidenciando uma 

tendência de envelhecimento da população. A população representada pelo ROR – Sul 

está caracterizada a nível socioeconómico pelo ramo de atividade (sector primário, 

secundário e terciário). Não existe uma caracterização individual da condição 

económica (ROR-Sul, 2014a, 2014b). 

A última edição do ROR Sul, realizada em 2014, é referente a dados da incidência, 

sobrevivência e mortalidade por cancro no ano de 2007 e 2008/2009. Para o cálculo da 

incidência e sobrevivência, são utilizadas algumas variáveis: género, data de 

nascimento, data do diagnóstico, topografia e morfologia, o comportamento do tumor, 

distrito da residência do caso. Não existe uma caracterização da amostra tendo em 

conta grupos étnicos.  

1.3.1. Tendência da Incidência do Cancro da Mama (mulher), na região 

ROR – SUL, entre 2000 e 2009 

 Após consulta das publicações do ROR Sul referentes aos anos de 2000/2001 (ROR- 

Sul, 2007), 2002/2003 (ROR-Sul, 2010), 2004/2005 (ROR-Sul, 2011), 2006 (ROR-Sul, 

2012), 2007 (ROR-Sul, 2014a), 2008 e 2009 (ROR-Sul, 2014b), tentámos analisar a 

tendência da incidência no cancro da mama na região correspondente ao Registo 

oncológico Regional Sul. Apresentamos o resumo no Quadro 3. Analisando as taxas 

padronizadas, que permitem comparar os valores das incidências, entre anos, 

poderemos verificar uma estabilidade entre os anos de 2000 e 2006, pois os valores da 

incidência sofreram pequenas oscilações e um aumento da incidência entre 2006 e 

2009; no entanto, essa alteração pode dever-se a um melhor registo e ao início do plano 

de rastreio no cancro da mama na região do Alentejo.  

Quadro 3. Taxa de Incidência de cancro da mama na mulher, por 100.000, região ROR- Sul, 2000-2009. 

Incidência 2000/2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Taxa 

Bruta 

100.73 103.11 104.10 107.15 101.24 105.10 112,44 127,24 120,16 

Taxa P. 

Europeia 

82.52 83.90 83.10 85.26 80.03 82.84 88,73 100,07 93,20 

Taxa P. 

Mundial 

61.16 62.17 61.45 63.44 59.29 61.43 66,09 74,58 69,47 

Nº de 

casos 

4643 2416 2457 2545 2417 2520 2803 3210 3049 

Nº - Número 
P. – Padronizada     Fonte: Registo Oncológico Regional Sul (dados de 2000 a 2009) 
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1.3.2 Tendência da Mortalidade por Cancro da Mama (mulher), na região 

ROR – SUL, entre 2000 e 2009  

Após consulta das publicações do ROR Sul referentes aos anos de 2000/2001 (ROR- 

Sul, 2007) 2002/2003 (ROR-Sul, 2010), 2004/2005 (ROR-Sul, 2011), 2006 (ROR-Sul, 

2012), 2007 (ROR-Sul, 2014a), 2008 e 2009 (ROR-Sul, 2014b), tentámos analisar a 

tendência da Mortalidade. 

Analisando as Taxas padronizadas, poderemos verificar entre 2001 e 2006 que existe 

uma tendência para a diminuição da Taxa de mortalidade por cancro da mama, na 

região ROR-Sul. Entre os anos de 2006 e 2009, registou-se um aumento da taxa de 

mortalidade por cancro da mama, no entanto, essa alteração pode dever-se a um melhor 

registo. 

 

Quadro 4. Taxa de Mortalidade por cancro da mama na mulher, por 100.000, região ROR- Sul, 2000-

2009. 

Mortalidade 2000 2001 2002/2003 2004/2005 2006 2007 2008 2009 

Taxa Bruta 34.63 39.96 34.89 32.34 28.94 34,70 33,97 36,20 

Taxa P. 

Europeia 

24.66 26.48 25.20 22.66 19.79 23,11 22,53 24,30 

Taxa P. 

Mundial 

16.98 18.38 17.71 15.79 13.79 16,05 15,68 16,94 

Nº de 

casos 

795 855 ------ ------- 693 865 829 876 

------ Dados não disponíveis 
P. - Padronizada 
Nº - Número 
Fonte: Registo Oncológico Regional Sul (dados de 2000 a 2009) 
             
 

1.3.3. Sobrevivência a 1 e 3 anos, na mulher com cancro da mama, na região 

ROR - Sul (ROR Sul, 2014) 

São apresentadas as taxas de Sobrevivência Observada, So (t), aos 1 e 3 anos e a taxa 

de Sobrevivência Relativa, Sr (t), aos 1 e 3 anos, para o ano de 2009. 

A taxa de sobrevivência relativa permite comparar a sobrevivência de um grupo de 

indivíduos com patologia, com a sobrevivência que seria de esperar nesse grupo etário, 

caso não tivessem a doença (Gordis, 2011).  

A Sobrevivência Observada a 1 ano, para todos os escalões etários foi de 94% e a 

sobrevivência relativa 96%. A sobrevivência Observada a 3 anos foi de 86% e a 

sobrevivência relativa 91%. Uma vez que a sobrevivência relativa é a razão entre a 

sobrevivência observada e a sobrevivência esperada se não houvesse patologia, sendo 

a sobrevivência esperada o denominador, é de esperar que a sobrevivência relativa seja 

superior à observada. É de realçar a diferença mais acentuada entre a sobrevivência 

observada e a esperada, nos escalões etários mais altos. Como exemplo, no escalão 
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de 85+, a sobrevivência observada a 1 ano é de 83% e a relativa é de 98%. A 

sobrevivência observada a 3 anos, nesse escalão etário é de 62% e a sobrevivência 

relativa é de 100%. No extremo oposto podemos observar o escalão etário dos 15-44 

anos, em que as taxas de sobrevivência observada e relativa, a 1 e 3 anos, são 

basicamente idênticas (ROR- Sul, 2014b).  

Comparando os dados referentes à sobrevivência observada (ROR Sul) entre 2000 e 

2009, não se registaram alterações na sobrevivência observada a 1 ano, no entanto, na 

sobrevivência observada a 3 anos registou-se um discreto aumento (2%) nos anos de 

2008 e 2009. 

 

1.3.4. Síntese 

A evolução demográfica e a exposição a fatores de risco determinarão um aumento da 

incidência de doenças oncológicas, nos próximos anos (IARC, 2016). A patologia 

oncológica tem em Portugal um peso crescente, tanto em carga de doença como no 

peso dos cuidados associados (DGS, 2016). 

Nos países mais desenvolvidos, existe um padrão de estabilidade da incidência do 

cancro da mama e a taxa de mortalidade tem demonstrado uma estabilidade ou tem 

estado a decrescer desde 1990 (Torres et al., 2015). Em Portugal a mortalidade por 

cancro da mama tem estado estável, apesar do aumento significativo da incidência. 

Devemos salientar que, no cancro da mama, Portugal encontra-se enquadrado nos 

países com uma das mortalidades mais baixas na UE (DGS, 2016). 

Nas regiões abrangidas pelo ROR Sul, nos últimos anos (dados disponíveis até 2009) 

registou-se um aumento da incidência e mortalidade por cancro da mama, no entanto, 

esses valores poderão ser atribuídos a um melhor registo. 

Nos dados consultados não existe uma caracterização da amostra em relação ao grupo 

étnico (em Portugal não é permitido) e à condição económica. Tal facto parece-nos 

relevante na obtenção de dados que permitam um melhor planeamento em saúde (no 

acesso aos cuidados de saúde). Por exemplo, o conhecimento da prevalência de 

mamografias por grupo étnico / condição económica (presente nas publicações da 

American Cancer Society), quando cruzado com os dados da incidência e mortalidade, 

serão certamente importantes na tomada de decisões que permitam um diagnóstico / 

tratamento mais precoce nos grupos de maior risco.  

Pensamos ser importante a publicação das tendências da incidência e mortalidade. Não 

existe essa leitura na publicação do ROR Sul de forma regular. Na nossa opinião 
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também seria útil a publicação das taxas de mortalidade padronizadas nas diferentes  

regiões abrangidas pelo ROR Sul. Esses dados permitiriam monitorizar e estudar 

assimetrias regionais, para objetivar causas e identificar eventuais pontos de 

intervenção. O acesso a esses dados é possível nas últimas publicações realizadas pela 

DGS (2016, 2014, 2013b) sobre estatísticas em oncologia.  

Seria uma mais-valia o conhecimento da taxa de mortalidade proporcional (rápida 

perceção das principais causas de morte), dos Anos de Vida Perdidos por Incapacidade 

ou Morte (DALY) e da prevalência do cancro da mama. Estes dados não estão 

presentes nas publicações consultadas do ROR Sul. Existem alguns dados sobre os 

Anos de Vida Perdidos por Incapacidade ou Morte nas publicações da DGS (2016, 

2014). Nesses dados, na análise da carga da doença oncológica em DALY (Disability 

Adjusted Life Year), quando analisado o indicador de anos de vida vividos com 

incapacidade (YLD – years lived with disablity), estima-se que o cancro da mama na 

mulher seja o tumor com maior expressão neste parâmetro. No entanto, é frisado que o 

maior impacto das doenças oncológicas deve-se a perda de anos de vida.  

Segundo a DGS (2016), em Portugal a mortalidade por cancro da mama tem estado 

estável, apesar do aumento significativo da incidência. Este facto estará na base de um 

aumento da prevalência de mulheres com cancro da mama em Portugal (Senkus et al., 

2015). Podemos pois supor que o número de sobreviventes por cancro da mama tem 

vindo a aumentar nos últimos anos em Portugal, sendo crescente uma nova população, 

com problemas clínicos e sociais específicos.  

A Coordenação Nacional para as Doenças Oncológicas (2010) elaborou um documento  

no qual estão estipulados os requisitos necessários para as boas práticas em oncologia. 

Neste está definido que as unidades hospitalares que assumem o tratamento de 

doentes oncológicos devem assegurar a continuidade de cuidados aos doentes (por 

recursos próprios ou através de protocolos estabelecidos com outras unidades 

hospitalares). Essas instituições devem garantir as intervenções necessárias ao 

restabelecimento da função motora / estética. Todavia na literatura consultada publicada 

pela DGS (2016, 2014, 2013b) não é feita nenhuma referência à necessidade de um 

programa de reabilitação física aplicado nas doentes sobreviventes de cancro da mama, 

com o objetivo de minimizar o efeito das complicações que possam advir das terapias 

oncológicas sobre a qualidade de vida dos mesmos. Não existindo nenhum dado sobre 

o número de instituições de saúde que prestam este tipo de apoio ao doente oncológico 

em Portugal. Pensamos que com o número crescente de sobreviventes de cancro da 

mama torna-se impreterível definir estratégias que possam aumentar a qualidade de 

vida neste grupo de doentes. Devemos referir que a European Society for Medical 
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Oncology (ESMO), na sua última guideline para o diagnóstico e tratamento do cancro 

da mama (Senkus et al., 2015), recomenda a facilitação do acesso a Serviços 

especializados em reabilitação, com o objetivo de diminuir as sequelas a nível físico, 

psíquico e social que possam advir do tratamento oncológico no cancro da mama. 

Referem também que os centros especializados no tratamento do cancro da mama 

devem contar com fisioterapeutas na equipa multidisciplinar. 

Aproveitamos para abordar a noção de “sobrevivente oncológico”. Este termo 

representa o estado ou processo de vivência após o diagnóstico de cancro, tendo em 

conta o tempo que a pessoa vive. Deve ser visto como um processo contínuo, dinâmico 

e que se inicia no momento do diagnóstico, continuando ao longo do resto da vida 

(Leigh, 1992). Caso a sobrevivência seja analisada segundo uma progressão de 

estádios, podemos falar numa fase aguda de sobrevivência (inicia-se após o diagnóstico 

e prolonga-se pela fase aguda de terapias oncológicas, aproximadamente 12 meses), 

numa fase alargada de sobrevivência (inicia-se no final da fase aguda de sobrevivência 

e prolonga-se por 3 anos) e na fase permanente de sobrevivência, que se estende para 

além dos 3 anos que constituem a segunda fase (Bloom, 2002; Mullan, 1985). 

O presente estudo incluiu doentes numa fase aguda de sobrevivência. 

  

1.4. Prevenção 

As causas do cancro da mama não são bem conhecidas. Existem, no entanto, múltiplos 

fatores que estão associados a um aumento do risco de desenvolvimento do cancro da 

mama, mas a maioria desses fatores de risco representam um pequeno a moderado 

incremento no risco individual. Estima-se que aproximadamente 50% das mulheres que 

desenvolvem cancro da mama não apresentam nenhum risco identificado, para além da 

idade e o género feminino. A idade representa sem dúvida um fator de risco ao 

desenvolvimento de cancro da mama. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, 

em 2009, estima-se que tenham sido diagnosticados 18,640 novos casos de carcinoma 

ductal invasivo e 2820 mortes em mulheres abaixo de 45 anos e 173.730 novos casos 

e 37.350 mortes em mulheres acima dos 45 anos (Morrow; Burstein; Harris, 2015a). 

Os clássicos fatores de risco no cancro da mama são (American Cancer Society, 2016, 

2015a; National Cancer Institute, 2016a; Morrow; Burstein; Harris, 2015a):  

 História familiar / Predisposição hereditária para cancro da mama. A história 

familiar tem sido reconhecida como um fator de risco, no entanto, apenas 5% a 

10% das mulheres que desenvolvem cancro da mama têm uma predisposição 
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hereditária. Mutações nos genes BRCA1 e BRCA2 estão associadas a um 

aumento significativo no risco de desenvolver carcinoma da mama e ovário; 

 Fatores hormonais. A idade precoce da menarca, a nuliparidade ou primeira 

gravidez tardia e a idade tardia na menopausa, aumentam o risco de desenvolver 

cancro da mama. A obesidade em mulheres na fase pós-menopausa e a terapia 

hormonal de substituição estão associadas a um aumento do risco de 

desenvolver cancro da mama; 

 Idade. A incidência do cancro da mama aumenta acentuadamente com a idade 

até à menopausa, atingindo posteriormente um patamar estacionário (Morrow; 

Burstein; Harris, 2015a). Segundo a American Cancer Society (ACS) (ACS, 

2015a), o risco continua em todas as idades até aos 80 anos. Sugerem que 

provavelmente a diminuição do número de diagnósticos a partir dessa idade 

poderá estar associada a uma menor realização de exames imagiológicos e a 

um menor número de mulheres vivas; 

 Dieta alimentar e estilos de vida. Uma alimentação rica em gorduras, um 

consumo excessivo de álcool, obesidade pós-menopausa, estão associados a 

um aumento do risco de desenvolver cancro da mama; 

 Doença benigna da mama (hiperplasia atípica). Algumas lesões benignas da 

mama poderão estar associadas a um aumento de risco. As lesões proliferativas 

atípicas estão associadas a um risco 4 a 5 vezes superior à média; 

 Doentes com carcinoma insitu. As doentes com carcinoma ductal in situ ou 

lobular in situ terão maior probabilidade de virem a ser diagnosticadas com um 

carcinoma invasivo quando comparadas a mulheres sem carcinoma in situ; 

 Densidade mamária. Mulheres que apresentam uma elevada densidade 

mamária (maior que 75%) têm um risco aumentado de desenvolver cancro da 

mama, quando comparadas a mulheres com uma densidade mamária inferior 

(11%-25%); 

 Fatores ambientais. A exposição a radiação ionizante aumenta o risco de 

desenvolver cancro da mama. Esse risco é particularmente marcado para altas 

doses de radiação na grelha costal numa idade jovem. 

 

A American Cancer Society (2016, 2015a) enumera ainda outros fatores de risco, no 

entanto, com um menor risco associado: inatividade física; alta densidade óssea pós- 

menopausa; altas doses (endógenas) de estrogénio ou progesterona após a 
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menopausa; diabetes tipo II, uso recente de contracetivos orais; história pessoal de 

carcinoma do ovário, endométrio ou cólon; início do consumo de tabaco antes da 

primeira gravidez ou grandes fumadores. 

Atualmente é praticamente impossível atuar na área da prevenção primária do cancro 

da mama, ou seja, na adoção de medidas comportamentais ou ambientais que 

proporcionem uma verdadeira profilaxia da afeção. Segundo as guidelines da ACS para 

a prevenção do cancro (Kushi et al., 2012), poderão existir estratégias que 

eventualmente poderão reduzir o risco de cancro da mama, como evitar o excesso de 

peso ou obesidade ao longo da vida, manter uma atividade física regular e reduzir a 

ingestão de bebidas alcoólicas. 

O diagnóstico/tratamento precoce (prevenção secundária) do cancro da mama e a 

efetividade das terapias oncológicas explicam a diminuição da mortalidade por cancro 

da mama ao longo das últimas décadas (DeSantis et al., 2014; Coldman et al., 2014; 

Hofvind et al., 2013). Os programas de rastreio, cujo objetivo é a deteção precoce da 

doença, inserem-se na prevenção secundária (Gordis, 2011; Mausner; Kramer, 2009; 

Beaglehole et al., 2003).  

A prevenção terciária tem por objetivo minimizar as complicações que podem advir do 

tratamento da doença. Existe evidência de que é possível prevenir algumas 

complicações ou minimizar o efeito das mesmas no decorrer da fase ativa do tratamento 

por terapias oncológicas no cancro da mama, através de um programa precoce de 

reabilitação (Levangie et al., 2011; Yang et al., 2010; Stout et al., 2008; Cinar et al., 

2008; McNeely et al., 2006). Com um programa de vigilância para as complicações 

funcionais pode reduzir-se a incidência de complicações relacionadas com as terapias 

oncológicas no cancro da mama, reduzindo a morbilidade a curto e longo prazo (Gerber 

et al., 2011; Chan et al., 2010; Schmitz et al., 2010; Johansson et al., 2010; Springer et 

al., 2010; Cinar et al., 2008; Stout et al., 2008). A fisioterapia insere-se neste contexto. 

 

1.5. Diagnóstico  

O cancro da mama é um tumor maligno heterogêneo, com múltiplos subtipos e 

diferentes apresentações clínicas que varia a distribuição da sua incidência dependendo 

da idade, da menopausa e do grupo racial (Vinayak; Gilmore; Harris, 2015). 

A aposta na prevenção secundária ao longo das últimas décadas, tornou possível o 

diagnóstico do cancro da mama na fase infraclínica, caracterizada por estádios mais 

precoces e por tumores de menores dimensões. O cancro da mama pode manifestar-    
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-se por um conjunto de sinais e sintomas característicos: nódulo, alterações da pele e 

do mamilo, corrimento mamilar (principalmente com sangue), gânglios axilares 

aumentados e fixados entre si (ACS, 2016, 2015a, 2015b; Burstein et al., 2008). 

O diagnóstico do cancro da mama baseia-se em dados da clínica, da imagiologia e da 

morfologia. Poderão ser utilizados diversos exames de imagiologia (mamografia, 

ecografia, ressonância magnética, galactografia, microbiópsia guiada por ecografia ou 

estereotaxia) e de morfologia (National Cancer Institute, 2016b; Senkus et al., 2015).  

O diagnóstico anátomo-patológico no cancro da mama inclui a citologia (citologia 

aspirativa, citologia esfoliativa, microbiópsia), o exame intra-operatório, o exame 

histológico de biopsias e o exame morfológico (macroscópio e histológico) de peças 

operatórias (Senkus et al., 2015; IPOLFG, 2014). O diagnóstico morfológico permite 

obter informação sobre o estado ganglionar (presença ou ausência de metástases 

ganglionares), o tipo histológico, o grau tumoral, os recetores de estrogénio e 

progesterona, a sobre-expressão da proteína HER2 (human epidermal growth factor 2) 

e de marcadores biológicos de proliferação celular (Ki67). Esta informação permite 

definir os fatores de prognóstico e os fatores de previsibilidade da resposta à terapêutica 

(National Cancer Institute, 2016c; Senkus et al., 2015). 

Depois de se diagnosticar a doença, e antes de se formular a proposta terapêutica, 

realizam-se exames de estadiamento para se avaliar a existência de metástases loco 

regionais e à distância. Os exames de estadiamento sistémico só são preconizados no 

estádio II e III (Senkus et al., 2015; IPOLFG, 2014). O sistema de estadiamento clínico 

(baseado em exames) e patológico (baseado na peça anatómica) baseia-se no sistema 

TNM no qual o “T” refere-se ao tumor, o “N” aos nódulos linfáticos regionais e o “M” às 

metástases à distância. Este sistema permite o agrupamento de doentes respeitando o 

seu prognóstico, no entanto, à luz do conhecimento atual por vezes necessita de ser 

complementado por informação sobre a caracterização molecular do cancro da mama, 

permitindo dessa forma definir subgrupos em termos de prognóstico e resposta a 

tratamentos específicos (Senkus et al., 2015; Morrow; Burstein; Harris, 2015b; Edge; 

Compton, 2010). 

 

1.6. Tratamento 

Desde a antiguidade até ao fim do século XIX o tratamento da doença consistia, 

basicamente, na cauterização do tumor. Com Halstead, em 1894 (mastectomia radical), 

e Beatson, em 1896 (castração cirúrgica), iniciou-se a era moderna do tratamento do 

cancro da mama (Burstein et al., 2008; Ferrandez; Serin, 2006).  
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O tratamento do cancro da mama, em estádios iniciais ou em fases avançadas da 

doença, baseia-se nas características biológicas do tumor e na história clínica. Sendo 

determinante a caracterização do tumor quanto à sua dependência hormonal, à sobre-

expressão da proteína HER2 e aos marcadores biológicos de proliferação celular (Ki67). 

Poderão ser utilizadas terapias oncológicas locais, como a cirurgia (cirurgia radical e 

conservadora, cirurgia do gânglio sentinela, cirurgia onco-estética) e a radioterapia 

(telegamaterapia, braquiterapia externa e intra-operatória) e terapias oncológicas 

sistémicas. As terapias sistémicas poderão ser utilizadas numa fase pré-                   -

cirúrgica (neoadjuvantes), numa fase pós-cirúrgica (adjuvantes), ou em fase da doença 

disseminada (Morrow; Burstein; Harris, 2015c). 

Nos estádios iniciais do cancro da mama as terapias sistémicas adjuvantes têm como 

objetivo prevenir a recorrência do cancro da mama, erradicando depósitos de 

micrometástases do tumor presentes no momento do diagnóstico. Ao longo das últimas 

décadas essas terapias contribuíram significativamente para a redução da mortalidade 

por cancro de mama. Existem algumas modalidades de terapias sistémicas adjuvantes 

para os estádios iniciais do cancro da mama: tratamentos endócrinos como os anti-

estrogénios, inibidores da aromatase, a supressão dos ovários (cirurgia, agentes 

químicos), a imunoterapia e a quimioterapia (Morrow; Burstein; Harris, 2015d; Senkus 

et al., 2015).  

Na fase metastática do cancro da mama as terapias sistémicas têm por objetivo 

prolongar a esperança de vida, controlar a carga tumoral, reduzir os sintomas ou 

complicações, manter a função e a qualidade de vida. Nestas fases as terapias 

geralmente não são consideradas curativas (Morrow; Burstein; Harris, 2015d; DeSantis 

et al., 2014).  

Achamos pertinente abordar de uma forma um pouco mais detalhada a cirurgia no 

cancro da mama, pois o nosso estudo centra-se num grupo de mulheres submetidas a 

cirurgias a cancro da mama com biópsia do gânglio sentinela (BGS). Dentro dos 

procedimentos cirúrgicos podemos mencionar um grupo de cirurgias que incluem uma 

linfadenectomia axilar, como a mastectomia radical, a mastectomia radical modificada 

(Madden e Pattey) e algumas cirurgias conservadoras (tumorectomia ou 

quadrantectomia) em que não é possível avaliar o gânglio sentinela ou em que o gânglio 

sentinela se encontra positivo. Na Europa, 60% a 80% dos novos casos diagnosticados 

com cancro da mama são submetidos a cirurgias conservadoras seguidas de 

radioterapia. Em algumas doentes, a mastectomia torna-se necessária devido ao 

tamanho do tumor, em tumores multicêntricos, à impossibilidade de obter margens 

cirúrgicas negativas, a radioterapia prévia na grelha costal ou por escolha da doente. 



  

19 
 

Existe atualmente uma grande preocupação com o resultado estético da cirurgia 

conservadora, recorrendo-se frequentemente à cirurgia oncoplástica. Nas mulheres 

submetidas a mastectomias deve facilitar-se o processo de reconstrução imediata ou 

diferida, com o recurso a prótese, retalhos miocutâneos ou microcirurgia (Morrow; 

Burstein; Harris, 2015e; Senkus et al., 2015; DeSantis et al., 2014).  

Durante décadas a dissecção de nódulos linfáticos axilares foi um procedimento 

standard nas técnicas cirúrgicas no cancro da mama. Na década de 1980, medidas de 

saúde pública (rastreio) permitiram a deteção de tumores em fase precoce. Como 

resultado, muitas dessas mulheres não apresentavam metástases nos gânglios 

linfáticos axilares. Alguns estudos permitiram verificar que 90% das mulheres com 

tumores com um tamanho inferior a 1 cm não apresentavam o envolvimento dos 

gânglios linfáticos axilares. O tamanho do tumor e o envolvimento dos gânglios axilares 

continuam a ser importantes indicadores de prognóstico da sobrevivência (Bordea et al., 

2016; Senkus et al., 2015; Dabakuyo et al., 2009; Schiven et al., 2003). A tentativa de 

poupar os gânglios linfáticos axilares, em doentes que não apresentassem metástases 

a esse nível, levou a que fosse desenvolvida a técnica da Biópsia do Gânglio Sentinela 

(BGS) no cancro da mama. Esta técnica foi desenvolvida inicialmente em doentes com 

carcinoma do pénis e em doentes com melanoma estádio I. Progressivamente o 

conceito foi aplicado ao cancro da mama. Estudos preliminares têm mostrado que a 

BGS no cancro da mama, comparada com o procedimento standard de linfadenectomia 

axilar, apresenta uma sensibilidade que varia entre os 85% e os 98%. Os estudos 

desenvolvidos têm demonstrado que a BGS pode diminuir a morbilidade no membro 

superior, permitindo a deteção de metástases axilares. A linfadenectomia axilar deve 

ser reservada aos doentes que apresentem metástases axilares comprovadas pela 

BGS. Em cerca de 1/3 a 3/4 das doentes com cancro da mama, a BGS evita a 

linfadenectomia axilar (DabaKuyo et al., 2009; Kootstra et al., 2008; Kim et al., 2006; 

Schijven et al., 2003). Atualmente estuda-se a hipótese da linfadenectomia axilar não 

ser realizada em alguns doentes com a BGS positivo (Li et al., 2015; Lyman et al., 2014; 

Galimberti et al., 2013; Gentilini; Veronesi, 2012; Vries et al., 2009). Num estudo 

realizado por Yi et al. (2010), numa amostra de 26.986 doentes com cancro da mama 

com nódulos linfáticos positivos (micrometástases), verificou-se que não existiram 

diferenças estatisticamente significativas na sobrevivência de doentes submetidos a 

cirurgia com BGS Vs cirurgia com linfadenectomia. Esta evolução cirúrgica permite 

preservar um maior número de nódulos linfáticos no decorrer da cirurgia, reduzindo 

significativamente a morbilidade no pós-operatório imediato; no entanto, as 



  

20 
 

complicações pós-cirúrgicas a curto e longo prazo não foram eliminadas com esta nova 

técnica (Senkus et al., 2015; McNeely et al, 2012). 

O IPOLFG, sendo um centro de referência no tratamento do doente oncológico, 

acompanhou a evolução dos procedimentos cirúrgicos nas doentes com cancro da 

mama, passando progressivamente a adotar maioritariamente, sempre que 

clinicamente possível, cirurgias com recurso à técnica da BGS. Atualmente, nesta 

instituição, a maioria das doentes com cancro da mama são submetidas a cirurgias com 

BGS (IPOLFG, 2016), representando mais de 50% dos casos (Quadro 5). 

 

Quadro 5: Cirurgias mamárias oncológicas realizadas no IPOLFG entre 2012 e 2015. 

Ano Número de 
cirurgias mamárias 

oncológicas 

Cirurgias com 
linfadenectomia 

Cirurgias com BGS 

2012 922 406 (44,04%) 516 (55,96%) 

2013 839 399 (47,55%) 440 (52,45%) 

2014 910 395 (43,4%) 515 (56,6%) 

2015 810 353 (43,58%) 457 (56,42%) 

Fonte: Gabinete de Codificação – GDH do IPOLFG. Informação retirada da plataforma WEBGDH. 

  

1.7. Complicações das Terapêuticas Oncológicas no Cancro da Mama 

Neste ponto fazemos uma breve revisão sobre algumas complicações decorrentes das 

terapias oncológicas utilizadas no tratamento do cancro da mama. Sendo um tema vasto 

e complexo de abordar, temos por objetivo fazer referência a complicações que poderão 

ter uma influência direta nas atividades da vida diária do doente, tendo desta forma um 

impacto negativo na sua QdV global. 

As terapias oncológicas utilizadas no tratamento do cancro de mama poderão originar 

algumas complicações com repercussão a nível físico, emocional e social (Feiten et al., 

2014; McNeely et al., 2012; Vargo et al., 2008; Ferrandez; Serin, 2006). 

Num estudo realizado por Feiten et al. (2014) estudou-se a morbilidade das doentes 

com cancro da mama no decorrer da fase aguda de tratamento por terapias oncológicas. 

Foram comparadas 734 mulheres com cancro da mama (cirurgias com linfadenectomia 

e biópsia do gânglio sentinela) com um grupo de Controlo (n=302) sem patologia. No 

grupo Experimental, 85% das doentes foram submetidas a cirurgia conservadora, 85% 

a radioterapia, 85% a hormonoterapia e 49% a quimioterapia. No decorrer da fase aguda 

de tratamento por terapias oncológicas, 34% referiram dor, 35% limitações ao nível do 
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ombro, 17% linfedema, o seroma foi registado entre 25% e 36% (dependendo do tipo 

de cirurgia) e 25% das mulheres tiveram uma degradação na sua relação com o seu 

parceiro. Os autores concluíram que a maioria das mulheres com cancro da mama, no 

decorrer da fase aguda do tratamento por terapias oncológicas, sofrem um impacto 

negativo a nível físico, emocional e social. 

Os diferentes procedimentos cirúrgicos utilizados no cancro da mama podem dar origem 

a diversas complicações a nível físico (McNeely et al., 2012; Vargo et al., 2008; 

Ferrandez; Serin, 2006): diminuição de amplitudes articulares, diminuição da força 

muscular, alterações da sensibilidade, alterações posturais, aumento da probabilidade 

de desenvolvimento de linfedema e infeções subcutâneas, dor, fadiga e complicações 

linfáticas precoces (seroma/linforreia, linfocelo, trombose linfática superficial, edema da 

mama, edema da parede torácica). 

Warmuth et al. (1998) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar a prevalência de 

sintomas e complicações decorrentes da cirurgia a mulheres a cancro da mama, sem 

recidivas há mais de 2 ou 5 anos pós-cirurgia (n= 330). A amostra foi constituída por 

280 mulheres submetidas a Mastectomia Radical Modificada (MRM) e 50 mulheres 

submetidas a cirurgia conservadora (CC) com linfadenectomia axilar. Em 35% das 

doentes era referido a existência de parestesias no membro superior, a dor por 30%, o 

edema em 15%, a limitação funcional do membro por 8% e também 8% referiram 

episódios de infecção subcutânea. As doentes mais novas referiam mais dor e 

parestesias no membro. Existindo uma associação positiva entre a presença de edema 

e a idade jovem das doentes, por um lado, e Índice de Massa Corporal alto, por outro. 

O Seroma é uma das complicações mais frequentes na fase pós-cirúrgica, podendo 

estar presente em 80% das mulheres submetidas a cirurgia a cancro da mama (Sitaram 

et al., 2015; Lin et al. 2011). Existem, no entanto, na literatura estudos com diferentes 

resultados. No estudo realizado por Troost et al. (2015) a incidência do seroma pós-

cirúrgico rondou os 84,6% (remoção mais tardia dos drenos) e os 90,9% (remoção 

precoce dos drenos). Para Pan et al. (2015) a incidência encontrada no estudo realizado 

em mulheres submetidas a mastectomia radical modificada foi de 22,5%. Num estudo 

realizado por Nunes e Duarte (2007), 71,3% das doentes apresentaram seroma pós-

cirurgia. Esta complicação pode ter influência na morbilidade do membro superior, 

podendo também ter implicações no adiamento do protocolo por terapias oncológicas 

(Sitaram et al., 2015). 

A limitação da amplitude de movimento do ombro é considerada uma das principais 

complicações pós-operatórias no cancro da mama (Gutiérrez et al., 2012; Kwan et al., 
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2002). Segundo Beurskens et al. (2007) existe uma alta prevalência de complicações 

musculoesqueléticas nas mulheres com cancro de mama. Um estudo sobre a função do 

membro superior após linfadenectomia axilar (n = 76) em mulheres com cancro da 

mama demonstrou que 3 meses após a cirurgia, um número significativo de doentes 

(27%) continua a ter limitação do membro superior (Gosselink et al., 2003). Num estudo 

realizado por Koostra et al. (2013), verificou-se que 7 anos após a cirurgia, 61% das 

mulheres submetidas a uma cirurgia a cancro da mama apresentam pelo menos uma 

complicação (diminuição da amplitude de flexão, diminuição da amplitude de abdução, 

diminuição da força de abdução e aumento de volume). Num estudo realizado por Inger 

et al. (2008) com o objetivo de comparar a prevalência de complicações tardias no 

membro superior de doentes com cancro da mama (estádio II) submetidas a 

Mastectomia Radical Modificada (MRM) e Cirurgia Conservadora (CC), seguidas por 

radioterapia com ou sem quimioterapia e hormonoterapia (n=263: MRM n=186; C.C 

n=77), avaliadas 47 meses pós-cirurgia, concluiu-se que a persistência de complicações 

no membro superior (edema, mobilidade, dor) são mais frequentes nas mulheres 

submetidas a MRM quando comparadas com mulheres submetidas a CC. No estudo 

realizado por Nunes e Duarte (2007), em mulheres submetidas a cirurgia a cancro da 

mama com linfadenectomia axilar (n=230), 4 semanas após a cirurgia 48% dos doentes 

apresentavam uma limitação da amplitude de flexão entre os 90° e 135°.  

Segundo McNeely et al. (2012), as doentes submetidas a uma reconstrução imediata 

com retalho miocutâneo, podem desenvolver uma disfunção do membro superior e 

tronco (dor, limitação das amplitudes de movimento…). A morbilidade envolve não 

apenas a parede torácica como a região dadora (dor, parestesias, fraqueza…). As 

doentes a quem tenha sido colocado uma prótese poderão ter mais dor que doentes 

submetidas apenas a uma mastectomia. 

Vilholm et al. (2008) afirmam que 20 a 68% das doentes submetidas a cirurgia a cancro 

da mama desenvolvem um síndrome doloroso pós-cirurgia. A dor é mais intensa na 

mulher mais jovem, com idade igual ou inferior a 40 anos (Gartner et al., 2009; Vilholm 

et al., 2008). Num estudo realizado por Gartner et al. (2009), em 3253 mulheres 

submetidas a cirurgia a cancro da mama, foi possível perceber que 13% referiam dor 

severa (8 a 10/10), 39% referiam dor moderada (4 a 7/10) e 48% referiam dor ligeira (1 

a 3/10). Concluíram que a dor crónica era mais intensa e frequente em mulheres mais 

novas, submetidas a cirurgias com linfadenectomia e em mulheres que realizaram 

radioterapia (RT) adjuvante. 

Num estudo (n=36) realizado por Koehler et al. (2015) a incidência global de trombose 

linfática superficial (TLS) em mulheres com cancro da mama foi de 47,%, tendo sido 



  

23 
 

observada uma incidência de 41% em doentes submetidas a cirurgia com biopsia do 

gânglio sentinela e 71% em doentes submetidas a linfadenectomia axilar. No estudo 

realizado por McNeely et al. (2012) a TLS ocorre em 20% das mulheres após biópsia do 

gânglio sentinela e entre 44% a 72% em mulheres submetidas a linfadenectomia axilar. 

De acordo com uma base de dados pessoal realizada por dois fisioterapeutas do 

IPOLFG (Duarte; Martins, 2005), entre Janeiro e Novembro de 2005, foram avaliadas 

151 mulheres após cirurgia a cancro da mama com linfadenectomia axilar, existindo 68 

mulheres (45%) com TLS. Este estudo foi prolongado pelos autores citados e Nunes 

(2007), entre Fevereiro e Julho de 2007, tendo sido acrescentada a amostra em mais 

78 casos, perfazendo no total uma amostra de 230 doentes com cancro da mama 

submetidas a cirurgia com esvaziamento ganglionar axilar. Neste último estudo a TLS 

estava presente em 48 % dos casos. No estudo realizado por Leidenius et al (2003), 

com uma amostra de 36 mulheres em condições semelhantes, 64% sofriam deste 

síndrome. Numa amostra de 750 mulheres com cancro da mama submetidas a 

intervenção cirúrgica com linfadenectomia axilar, MosKovitz et al. (2001), no decorrer 

de 16 anos, detetaram 44 casos (6%) de Trombose Linfática superficial. 

O edema da parede torácica e da mama é uma complicação existente após a realização 

das terapias oncológicas no cancro da mama. Segundo Weissleder e Schuchhardt 

(2008), a incidência do edema da parede torácica e mama pode ser de 29% (n = 751). 

Num estudo realizado por Nunes e Duarte (2007), nas doentes submetidas a 

mastectomia radical modificada, 54,9% apresentavam edema da parede torácica, nas 

mulheres com cirurgia conservadora 60,7% apresentavam edema da mama. Numa 

revisão sistemática realizada por Verbelen et al. (2014) foram analisados 28 estudos 

sobre incidência de edema da mama, tendo-se registado uma grande variação na 

incidência do edema da mama pós-cirurgia e radioterapia (0-90,4%). Identificaram-se 

alguns fatores de risco ao desenvolvimento de edema da mama: dose da radiação, 

volume mamário, maior densidade dos tecidos mamários, tamanho tumoral, pessoas 

com índice de massa corporal alto, diabetes. 

A incidência do linfedema na mulher submetida a cirurgia a cancro da mama e a outras 

terapias oncológicas varia entre 6% a 83%, dependendo do tipo de cirurgia e restantes 

terapias oncológicas realizadas, verificando-se atualmente uma incidência média de 

cerca de 20% (DiSipio et al., 2013; Lacomba et al., 2010) em mulheres submetidas a 

cirurgia com linfadenectomia. McNeely et al. (2012) afirmam que a incidência do 

linfedema varia entre 6% e 30%, desenvolvendo-se a maioria nos 6 primeiros meses 

pós-cirurgia. Num estudo realizado por Weissleder e Schuchhardt (2008), a 

manifestação do linfedema (n= 500) após a terapia ao cancro da mama, ocorre: 29% 
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dos 0 aos 6 meses; 33% dos 7 aos 12 meses; 31% dos 13 aos 24 meses e 7 % após 

24 meses. Os autores atrás mencionados referem a existência de uma associação 

positiva entre o IMC e o desenvolvimento de linfedema, assim como entre a idade e o 

linfedema. Os doentes que são submetidos a radioterapia após linfadenectomia axilar 

têm um risco acrescido do desenvolvimento de linfedema e diminuição da função do 

ombro (Voogd et al., 2003). As doentes com cancro da mama submetidas a protocolos 

de quimioterapia com docetaxel têm um risco acrescido de desenvolvimento de 

linfedema no membro superior (Wamsteker et al., 2016). 

Segundo McNeely et al. (2012), após a cirurgia e radioterapia, ocorre frequentemente 

uma restrição da mobilidade do membro superior (1% a 67% dos doentes), dor (9% a 

68% dos doentes), linfedema (0 a 68% dos doentes), diminuição de força (9% a 28% 

dos doentes) e alterações de sensibilidade. As doentes submetidas a quimioterapia 

adjuvante e/ou radioterapia terão uma maior incapacidade. 

Lee et al. (2008a), após uma revisão sistemática (32 estudos relevantes), com o objetivo 

de identificar a prevalência e severidade de complicações no membro superior pós-

cirurgia e radioterapia em doentes com cancro da mama, concluíram que: a diminuição 

da função do membro superior é referida entre 1% e 67%; o linfedema é referido entre 

9 e 68%; a dor no membro superior é referida entre 9 e 68%; a fraqueza do membro 

superior é referida entre 9 e 28%; os doentes submetidos a radioterapia apresentam 

maior incidência de linfedema e restrição da mobilidade quando comparados com 

doentes apenas submetidos a cirurgia. 

As doentes diagnosticadas num estádio precoce, no decorrer dos tratamentos de 

quimioterapia adjuvante, poderão apresentar algumas complicações precocemente (dos 

0 aos 6 meses), como a baixa de valores hematológicos (anemia, trombocitopenia, 

leucopenia), fadiga, alopecia, dor músculoesquelética, neuropatia induzida por 

quimioterapia, alterações cutâneas, disfunção cognitiva. Podendo tardiamente (dos 6 

meses em diante) apresentar cardiomiopatia, neuropatia periférica induzida pela 

quimioterapia, patologia oncológica secundária, fragilidade óssea, problemas de 

fertilidade e dor. Todas essas complicações têm um impacto negativo na QdV da mulher 

com cancro da mama (Tao et al., 2015; Kenyon et al., 2014). 

A fadiga é referida em 80% das doentes com cancro da mama no decorrer da fase 

aguda de tratamento por terapias oncológicas, sendo considerada pelas doentes como 

uma das complicações com maior implicação nas atividades diárias (Silva et al., 2013; 

Binkley et al., 2012; Pinto; Azambuja, 2011). Segundo Karthikeyan et al. (2012) a fadiga 

severa está presente na maioria das doentes submetidas a quimioterapia e radioterapia, 
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tendo um impacto negativo na QdV. Num estudo realizado por Sanctis et al. (2014), 

verificou-se uma correlação positiva entre o grau de eritema cutâneo (provocado pelos 

tratamentos de radioterapia) e a fadiga existente no decorrer da radioterapia. 

A neuropatia periférica induzida pela quimioterapia (NPIQ) é uma complicação frequente 

no decorrer do tratamento por quimioterapia nos doentes com cancro da mama. A sua 

incidência não está bem definida pois não existe uma forma única de avaliação, 

existindo vários estudos com incidências que variam entre os 11% e os 83%. A NPIQ 

pode traduzir-se por parestesias, dor, fraqueza das extremidades distais, alteração no 

padrão de marcha. Os sintomas experienciados e a sua severidade variam dependendo 

das estruturas afetadas (Stubblefield et al., 2012). Pereira et al. (2016) realizaram um 

estudo de coorte prospetivo, tendo avaliado 296 doentes com cancro da mama 

submetidas a quimioterapia. As doentes foram reavaliados 6 meses após o diagnóstico 

de neuropatia periférica induzida por quimioterapia (NPIQ). A incidência de NPIQ foi de 

28,7%. Verificaram que 80% das doentes mantêm-se sintomáticas 6 meses após o 

aparecimento dos sintomas. Num estudo realizado por Sarah et al. (2016) verificou-se 

que a NPIQ dá origem a uma instabilidade postural. A neuropatia induzida pela 

quimioterapia tem um impacto negativo na função física e psíquica da mulher com 

cancro da mama (Binkley e tal., 2012), afetando a sua QdV por um tempo indeterminado 

(Luliis et al., 2015). 

Os inibidores de aromatase podem dar origem a artralgias e a outros sintomas 

musculoesqueléticos (Dent et al., 2013; Lesur; Bearlier, 2012; Conte; Frassoldati, 2007). 

Segundo Zeidan et al. (2015), 59% das doentes com cancro da mama que se encontram 

a realizar tratamentos com Tamoxifen referem efeitos secundários, podendo mesmo 

existir efeitos secundários severos (53%). Um estudo (n= 136) realizado por Boehm et 

al. (2009) demonstrou que os doentes tratados com Tamoxifen têm um impacto negativo 

a nível físico, emocional e na sua função social. 

Tratamentos de quimioterapia em que são utilizadas antraciclinas ou tratamentos de 

imunoterapia com o anticorpo monoclonal Trastuzumab, podem dar origem a 

cardiomiopatias (Tao et al., 2015; DeSantis et al., 2014; Kenyon et al., 2014; Adão, 

2013). 

1.7.1. Síntese 

Atualmente as doentes com cancro da mama num estádio precoce poderão ser 

submetidas a diferentes protocolos de terapias oncológicas, podendo desenvolver 

inúmeras complicações (diminuição das amplitudes articulares, diminuição da força 

muscular, fadiga, dor musculoesquelética, neuropatia induzida por quimioterapia, 
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alterações cutâneas, linfedema, disfunção cognitiva, cardiomiopatia, fragilidade 

óssea…), precocemente ou tardiamente, que terão inevitavelmente um impacto 

negativo na sua qualidade de vida. O número de complicações e a sua severidade 

dependem da idade, do tipo de cirurgia, das restantes terapias oncológicas realizadas 

e de comorbilidades associadas.  

 

1.8. Morbilidade nas doentes com cancro da mama submetidas a cirurgia 

com linfadenectomia axilar versus doentes com cancro da mama 

submetidas a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela 

No ponto anterior abordámos de uma forma genérica as complicações que podem advir 

das terapias oncológicas. De seguida fazemos uma revisão de literatura sobre a 

morbilidade existente nas cirurgias a cancro da mama com linfadenectomia e biópsia do 

gânglio sentinela (BGS). 

Num estudo realizado por Koostra et al. (2013), em que se comparou a morbilidade do 

ombro em doentes com cancro da mama 7 anos após terem sido submetidas a uma 

cirurgia (n= 110), verificou-se que 41% das doentes submetidas a uma cirurgia com BGS 

(n= 34) apresentam uma ou mais complicações, enquanto que 70% das doentes 

submetidas a uma linfadenectomia (n=76) axilar apresentam uma ou mais 

complicações. Verificou-se que a idade no momento da cirurgia (pessoas mais novas 

apresentam uma sintomatologia mais acentuada) e a função do ombro após a cirurgia 

(6 semanas) são os principais fatores para predizer o número de complicações 7 anos 

após a cirurgia. 

Numa revisão sistemática em estudos publicados sobre a incidência de linfedema após 

o tratamento a cancro da mama, entre 2000 e 2012, verificou-se que as mulheres com 

cancro da mama submetidas a cirurgias com linfadenectomia apresentavam uma 

incidência média do linfedema de 19,9% (13,5-28,2) e as mulheres submetidas a 

cirurgias com BGS apresentavam uma incidência média de linfedema de 5,6% (5,1-7,9). 

Como principais fatores de risco para o desenvolvimento do linfedema foram apontados 

o tipo de cirurgia, a obesidade, as terapias adjuvantes e níveis baixos de atividade física 

(Disipio et al., 2013).  

Num estudo retrospetivo realizado por Bafford et al., (2010), numa amostra de 6847 

doentes submetidas a uma cirurgia a cancro da mama, verificou-se que as sequelas 

precoces pós-cirúrgicas estavam presentes em 11,11% das doentes submetidas a uma 

cirurgia com linfadenectomia axilar, em 7,3% das doentes submetidas a uma cirurgia 
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com BGS seguida de linfadenectomia e em 2,6% das doentes submetidas a uma cirurgia 

com BGS. 

No estudo realizado por Ferreira et al. (2008) no qual foi realizada uma comparação da 

morbilidade entre doentes submetidas a uma cirurgia a cancro de mama com BGS 

(n=35), a uma cirurgia com infadenectomia axilar com preservação do nervo 

intercostobraquial (n=36) e a uma cirurgia com linfadenectomia axilar com lesão do 

nervo intercostobraquial (n=37), um ano após a cirurgia verificou-se que os grupos 

submetidos a uma cirurgia com BGS e a uma linfadenectomia com preservação do 

nervo não apresentavam diferenças na morbilidade (deficit sensorial, dor, linfedema, 

seroma e infeção do membro superior). No grupo submetido a uma linfadenectomia 

axilar com lesão do nervo registou-se um maior número de complicações (dor, deficit 

sensorial e linfedema). 

Olson et al. (2008) afirmam que a morbilidade nas doentes com cancro da mama 

submetidas a uma linfadenectomia axilar (dor crónica, parestesias no braço, linfedema, 

diminuição da mobilidade) ocorre em 75% dos casos versus 25% das doentes 

submetidas somente a BGS.  

Segundo Langer et al., (2007), a morbilidade pós-cirúrgica está presente em 36% das 

sobreviventes com cancro da mama submetidas a uma cirurgia com BGS e em 66% das 

sobreviventes a uma cirurgia com linfadenectomia axilar.  

Mansel et al., (2006) realizaram um estudo (RCT) em que compararam a morbilidade 

em doentes submetidas a cirurgia a cancro da mama com BGS (n=478) e 

linfadenectomia axilar (n=496), 1 mês, 3 meses, 6 meses e 12 meses após a cirurgia. O 

grupo de doentes com BGS teve um Risco Relativo (RR) de ter um linfedema aos 12 

meses pós-cirurgia, quando comparado aos doentes submetidos a linfadenectomia 

axilar (LA), de 0,37. O RR foi sempre menor no grupo com BGS nos diferentes 

momentos de avaliação. Um mês após a cirurgia, 18% do grupo com BGS referiu 

alterações de sensibilidade, enquanto 62 % das doentes submetidas a linfadenectomia 

referiram essa alteração. Na última avaliação, 12 meses após a cirurgia, 11% do grupo 

com BGS (RR= 0,37) e 31% do grupo com LA referiram alterações de sensibilidade. Em 

relação à função do membro superior, 1 mês após a cirurgia o grupo com LA registou 

maior limitação não se tendo verificado diferenças estatisticamente significativas entre 

grupos nos outros momentos de avaliação. Fleissig et al. (2006) realizaram uma 

avaliação do mesmo grupo aos 18 meses verificando que as doentes com LA referiam 

a presença de edema em 14% dos casos e alterações de sensibilidade em 19%, 
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enquanto no grupo com BGS se registou a presença de edema em 7% dos casos e 

alterações de sensibilidade em 8,7%. 

No estudo realizado por Peintinger et al. (2003) verificou-se que uma semana após a 

cirurgia 68% das doentes com linfadenectomia axilar apresentavam dor enquanto no 

grupo submetido a cirurgia com BGS 36% das doentes reportavam dor. No grupo 

submetido a linfadenectomia 19,3 % referiam sensação de adormecimento do membro 

superior e no grupo com BGS apenas 4% referiam esse sintoma. 

Num estudo realizado por Schijven et al. (2003), verificou-se que um ano após a cirurgia, 

as doentes submetidas a cirurgia com BGS (n= 180) apresentam uma menor 

morbilidade quando comparadas a mulheres submetidas a cirurgia com linfadenectomia 

axilar (n=230). Neste estudo a morbilidade foi medida retrospetivamente com recurso a 

um questionário específico de QdV. Verificou-se que a “dor” estava presente em 23% 

das doentes submetidas a linfadenectomia axilar e em 7,8% das mulheres submetidas 

a BGS, o linfedema estava presente em 7,1% das doentes submetidas a 

linfadenectomia e em 1,1% das mulheres submetidas a BGS, o “formigueiro” estava 

presente em 14,6% das doentes submetidos a linfadenectomia e em 3,9% das mulheres 

submetidas a BGS, a “perda de força” estava presente em 7,1% das doentes 

submetidas a linfadenectomia e em 1,1% das mulheres submetidas a BGS. As doentes 

submetidas a uma linfadenectomia, em 18,8% dos casos apresentavam uma perda total 

de função do membro superior em contraste com 6% das doentes submetidas a BGS. 

Em 20,6% das doentes submetidas a linfadenectomia a mão oposta do lado operado 

era usada por desconforto e 4,5% das doentes submetidas a BGS tinham o mesmo 

comportamento. As doentes submetidas a linfadenectomia em 15% dos casos 

apresentavam dificuldade nas tarefas domésticas enquanto as mulheres submetidas a 

BGS referiam esse mesmo problema em 7,8% dos casos.  

 

1.8.1. Síntese 

Atualmente realizam-se várias cirurgias com recurso apenas à BGS (mastectomia 

simples ou total, mastectomia simples seguida de reconstrução com prótese, 

mastectomia simples com reconstrução com retalho miocutâneo do grande dorsal, 

mastectomia simples com reconstrução com retalho miocutâneo do músculo grande reto 

abdominal, cirurgias conservadoras). Embora se registe uma menor morbilidade com 

estas técnicas cirúrgicas, podemos enumerar diversas complicações pós-cirúrgicas, a 

curto ou longo prazo: edema da mama, edema da parede torácica, linfedema do 

membro superior, trombose linfática superficial, dor, alteração postural, diminuição das 
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amplitudes articulares. Podemos concluir que a cirurgia a cancro da mama com BGS 

reduziu significativamente a morbilidade no membro superior e quadrante superior do 

tronco do lado da cirurgia, no entanto, não será correto afirmar que existe uma ausência 

de complicações neste tipo de cirurgia. Por esse motivo, pensamos que estes doentes 

deveriam ser alvo de uma avaliação funcional (pré, pós-cirúrgica e na fase de 

sobrevivência) por parte do fisioterapeuta, que permitisse a sua referenciação para a 

fisioterapia de forma a minimizar o efeito dessas complicações na sua qualidade de vida. 

 

2. Qualidade de Vida e Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde 

A Qualidade de Vida (QdV) é um conceito multidimensional, marcado pela subjetividade, 

com algumas variações tanto em termos de operacionalização de conceito como em 

termos metodológicos (Pinto; Ribeiro, 2006). Não existe um consenso a nível mundial 

sobre a definição de qualidade de vida. Por exemplo, Lavdaniti et al. (2015) realizaram 

uma revisão de literatura sobre definições de QdV, tendo revisto estudos entre 1985 e 

2012, verificando que não existe uma definição universal sobre QdV. As definições 

variam entre as que dão ênfase ao bem-estar físico e social e aquelas que se focam na 

saúde da vida diária. Partindo desse pressuposto, ou seja, pelo facto de não existir uma 

definição universal para a QdV, a Organização Mundial de Saúde (OMS), promoveu a 

reflexão sobre a temática por um painel de peritos (World Health Organization, 1995, 

1993). Dessa reflexão, chegou-se a algumas conclusões: a QdV é subjetiva; a QdV tem 

uma natureza multidimensional e, no mínimo, inclui três domínios (físico, psíquico e 

social); a QdV inclui dimensões positivas (função ocupacional, mobilidade…) e 

dimensões negativas (dor, fadiga…), devendo existir a preocupação de averiguar essas 

duas dimensões. Partindo destes pressupostos, a OMS define Qualidade de Vida como 

a perceção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos 

sistemas de valores no qual se insere, de acordo com os seus objetivos, expectativas, 

padrões e preocupações (World Health Organization, 1998, 1995, 1993). 

De acordo com Epstein et al. (2001), o termo “Qualidade de Vida” (QdV) é um estado 

de bem-estar em que cada individuo está capacitado para realizar as atividades da vida 

diária, respeitantes ao seu bem-estar físico, psicológico, social, com vista à sua 

satisfação pessoal, com função e/ou controlo da doença e/ou com a resolução dos 

sintomas. 

A QdV acompanha o bem-estar físico, social, psicológico e espiritual. O bem-estar físico 

é determinado pela atividade funcional, força ou cansaço, sono e descanso, dor e outros 

sintomas. O bem-estar social é determinado pelas relações, aspeto e intimidade, 
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aparência, tempo livre, isolamento, trabalho e situação económica e também “distress” 

familiar. O bem-estar psicológico relaciona-se com o controlo, ansiedade e medo, 

depressão, conhecimento da doença e tratamento. O bem-estar espiritual acompanha 

o significado da doença, esperança, transcendência, incerteza, religiosidade e força 

interior (Mcray, 2000). A perceção que um indivíduo tem sobre o seu lugar na vida, 

dependente da sua cultura e valores, define a Qualidade de Vida individual (Silveira et 

al., 2009). 

Existem dois grandes tipos de Qualidade de Vida que se complementam; a Qualidade 

de Vida não relacionada com a saúde (QdV) e a Qualidade de Vida relacionada com a 

Saúde (QdVRS). O conceito de QdV não relacionado com a saúde inclui quatro 

domínios: pessoal – interno (valores e crenças, desejos e objetivos), pessoal – social 

(estrutura da família, situação financeira...), meio envolvente – externo (clima, ar), 

externo social (instituições culturais, escolas...). A QdV global (QdV não relacionada 

com a saúde) refere-se a conceitos como riqueza, lazer, autonomia, liberdade, estando 

relacionada com tudo aquilo que pode proporcionar um quotidiano agradável. A QdVRS 

(qualidade de vida que está dependente da doença que a pessoa tem) é uma parte da 

QdV geral do indivíduo, abrangendo os sintomas produzidos pela doença ou tratamento, 

a funcionalidade física, os aspetos psicológicos, sociais, familiares, laborais e 

económicos. Quando falamos de QdV de um doente, estamos a falar de um conceito 

ainda mais relativo (Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde), referindo-se ao nível 

de satisfação em função das suas possibilidades atuais condicionadas pela doença e 

tratamentos, comparadas com aquelas que o doente pensa serem possíveis ou ideais. 

A QdVRS é um conceito multidimensional, subjetivo e individual. As várias definições 

existentes sobre “Qualidade de Vida Relacionada com a Saúde” (QdVRS) incluem 

conceitos tais como: bem-estar físico e atividades quotidianas, bem-estar psicológico, 

relações sociais e sintomas (Osoba, 2011; Pimentel, 2006). A emergência desta 

terminologia nos contextos da saúde é importante por razões humanitárias, mas 

também por uma questão da avaliação da eficácia dos serviços de saúde (Pinto; Ribeiro, 

2006). 

A doença oncológica e as terapias atualmente utilizadas no seu tratamento apresentam 

uma grande margem de êxito, dependendo da patologia e do seu estádio, mas 

inevitavelmente têm um impacto enorme sobre o doente e família, levando 

inevitavelmente ao sofrimento físico, psicológico, social, afetando a qualidade de vida 

do individuo (Figueiredo et al., 2006). A doença oncológica é um grave problema de 

saúde pública, com custos elevados, não só a nível económico mas também social. A 

nível individual não existe nenhuma dimensão da vivência que não seja afetada 
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(Pimentel, 2006). Essas alterações significativas ao nível dos sintomas (dor, fadiga…) e 

funções (função ocupacional, função social, qualidade de vida global…), na maioria dos 

casos não podem ser medidas por testes de imagem ou laboratoriais, devendo a sua 

avaliação basear-se na opinião do doente (Osoba, 2011). 

Ao longo dos anos desenvolveram-se vários modelos conceptuais de qualidade de vida. 

Em oncologia os dois principais modelos conceptuais que estão na base do 

desenvolvimento de instrumentos de medida de avaliação de QdV são os de Ferrel et 

al. (1995) e o de Wyatt e Friedman (1996). A qualidade de vida na área da oncologia 

tem sido definida como a perceção individual de bem-estar, compreendendo uma 

perspetiva multidimensional que geralmente engloba a dimensão física, psicológica, 

social e espiritual (Ferrel et al., 1997). 

Ferrel et al. (1995) desenvolveram um modelo que engloba o domínio físico, psíquico, 

social e espiritual. Este modelo foi desenvolvido para a utilização específica em doentes 

com cancro da mama. Segundo Ferrel et al. (1997), a QdV tem quatro dimensões: bem-

estar físico e sintomas, bem-estar psicológico, bem-estar social e bem-estar espiritual. 

O mesmo autor demostrou que a dor e a fadiga são experiências que influenciam todas 

as dimensões da qualidade de vida (Chopra; Kamal, 2012). Este modelo foi 

desenvolvido para ter aplicação em sobreviventes de cancro da mama num período 

precoce da sua sobrevivência, enfatizando quer os aspetos positivos, quer os negativos, 

em todos os domínios. No modelo de Wyatt e Friedman (1996) existe uma evolução do 

modelo de Ferrel, existindo uma interação entre os vários domínios, dando-se menos 

ênfase à dimensão física. Este modelo foi desenvolvido especificamente para a 

avaliação da QdV em sobreviventes de cancro da mama de longo prazo (5 ou mais anos 

após o diagnóstico). 

Em oncologia a QdVRS é um factor essencial na avaliação dos cuidados de saúde 

prestados (Oliveira; Pimentel, 2008). 

No presente trabalho sempre que é utilizado o termo “Qualidade de Vida” (QdV) no 

contexto de doença, estamo-nos a referir ao conceito de QdVRS. 

 

2.1. Medição da Qualidade de Vida em Oncologia 

Na prestação de cuidados ao doente oncológico, devem ser seguidos dois objetivos 

principais, a sobrevivência e a qualidade de vida (Oliveira; Pimentel, 2008). Uma das 

razões mais consensuais para se avaliar a QdV é a pressão que existe para avaliar a 

eficácia do trabalho dos técnicos de saúde ou os resultados das intervenções. A 

avaliação da QdV é uma forma de podermos conhecer a perceção do doente sobre o 
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impacto que lhe causaram o diagnóstico e a terapêutica, tendo por objetivo melhorar a 

prestação de cuidados de saúde. As medidas de qualidade de vida têm vários tipos de 

utilização na prática clínica: a identificação e a priorização de problemas, a capacitação 

para uma melhor comunicação com o doente, o rastreio de eventuais problemas não 

visíveis, a possibilidade de partilha da tomada de decisão e a monitorização das 

alterações de saúde ou das respostas a tratamentos (Ferreira; Pinto, 2008; Pimentel, 

2006).  

Os instrumentos de avaliação de QdV para serem utilizados em oncologia devem 

obedecer a alguns critérios: poder de quantificar, carácter multidimensional, base 

científica (validade, fiabilidade, sensibilidade) e exequibilidade (tempo de demora a 

responder, clareza das instruções, número de itens, simplicidade das perguntas, 

apresentação do questionário). O uso de instrumentos de medida válidos permite a 

recolha de dados válidos e consequentemente a obtenção de informação que permite a 

promoção da qualidade dos serviços prestados ao doente oncológico (Chopra; Kamal, 

2012; Pimentel, 2006; European Organisation for Research and Treatment of Cancer, 

2002).  

Os questionários são atualmente o instrumento (genérico ou específico) mais útil na 

medição da QdVRS, sendo um método prático e com facilidade de ser reproduzido. 

Qualquer questionário utilizado na avaliação da QdV deve possuir boas propriedades 

psicométricas: validade, fiabilidade e sensibilidade à mudança (Chopra; Kamal, 2012; 

Pimentel, 2006; European Organisation for Research and Treatment of Cancer, 2002). 

Existem dois tipos de instrumentos de medição de QdV, os genéricos e os específicos. 

Os instrumentos genéricos são delineados de forma a serem utilizados em populações 

saudáveis e populações doentes (em diferentes patologias), não permitindo a avaliação 

de parâmetros de uma patologia específica ou com o objetivo de avaliar parâmetros 

relacionados com os tratamentos médicos. Não são específicos nem para a idade nem 

para a doença, baseando-se em variáveis básicas do ser humano, tais como o bem-

estar emocional e funcionalidade. Permitem comparar grupos de doentes com 

diferentes patologias. Não permitem comparar populações com patologias 

homogéneas, comparar sintomas específicos da doença e efeitos secundários ao 

tratamento, não sendo suficientemente sensíveis para avaliar a QdVRS e as suas 

diferentes dimensões. Estes instrumentos medem essencialmente o estado geral de 

saúde. Por exemplo, o Short Form Health Survey (SF-36) é um dos instrumentos 

genéricos mais utilizados ao longo dos anos. Os instrumentos de avaliação específicos 

avaliam indivíduos com características idênticas, ou seja, com a mesma patologia. 

Permitem avaliar uma doença em particular, as mudanças relacionadas com a 



  

33 
 

terapêutica e as variações do estado clínico ao longo do tempo. Não permitem realizar 

comparações entre patologias heterogéneas (Chopra; Kamal, 2012; Pimentel, 2006; 

European Organisation for Research and Treatment of Cancer, 2002). 

Existem inúmeros questionários válidos na medição da qualidade de vida do doente 

oncológico (Chopra; Kamal, 2012; Silveira et al., 2009; Montazeri et al., 2008; Rebelo et 

al., 2007; Pinto; Ribeiro, 2006; Pimentel, 2006; European Organisation for Research and 

Treatment of Cancer, 2002). Em oncologia podemos falar de questionários generalistas 

e em questionários específicos. Estes últimos permitem complementar a informação 

obtida nos primeiros. Deixamos de seguida alguns exemplos de questionários utilizados 

na medição da QdV do doente oncológico: European Organisation for Research and 

Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ C30); European 

Organisation for Research and Treatment of Cancer-Breast Module (EORTC QLQ-

BR23); Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status Scale (ECOG); 

Functional Living Index Cancer (FLIC); Therapy Impact Questionnaire (TIQ); Functional 

Assessment of Chronic Illness Therapy Measurement System (FACIT); Functional 

Assessment of Cancer Therapy (FACT); Functional Assessment of Cancer Therapy – 

Breast (FACT-B); Hospice Quality of Life Index (HQLI); Mcgill Quality of Life 

Questionnaire (MQOL); Rotterdam Symptom Checklist (RSCL); Quality of life- Cancer 

Survivor (QoL-CS); Ferrans and Powers’s Quality of Life Index Cancer Version 

(QLI_CV); Quality of Life in Adult Cancer Survivors Scale (QLACS); Cancer 

Rehabilitation Evaluation System Cancer Short Form (CARES-SF); Body Image and 

Relationships Scale (BIRS). 

Estes instrumentos variam em relação ao número de itens e domínios, modo de 

administração, escalas e scores e propriedades psicométricas. 

No presente estudo utilizámos como instrumento de medida o questionário EORTC QLQ 

C30 e o seu módulo complementar no cancro da mama, o EORTC QLQ-BR23. No 

capítulo referente aos materiais e métodos, estes questionários serão abordados de 

uma forma pormenorizada. 

 

2.2. Qualidade de Vida na doente com cancro de mama submetida a cirurgia 

com linfadenectomia axilar versus Qualidade de Vida na doente com 

cancro de mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela. 

No nosso estudo partimos do pressuposto que as cirurgias a cancro da mama que 

recorrem apenas à BGS têm um menor impacto da QdV das mulheres quando 

comparadas às cirurgias em que é realizada uma linfadenectomia, no entanto, na fase 
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aguda de tratamento por terapias oncológicas, o efeito de terapias como a 

quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia e imunoterapia poderão sobrepor-se à 

menor agressividade da cirurgia com BGS, levando a que não existam diferenças na 

QdV destes dois grupos de doentes no decorrer da fase aguda de sobrevivência. De 

seguida fazemos uma revisão de alguns estudos com o intuito de esclarecer essa 

questão. 

As doentes com cancro da mama diagnosticadas num estádio precoce, são  submetidas 

a diferentes protocolos de terapias oncológicas (cirurgia, quimioterapia, radioterapia, 

hormonoterapia, imunoterapia), podendo ser alvo de complicações precoces ou tardias, 

quer a nível físico, psíquico e social, que têm inevitavelmente um impacto negativo na 

sua QdV  (Tao et al., 2015; Kenyon et al., 2014; Montazeri, 2008; Kootstra et al., 2008; 

Rebelo et al., 2007; Ribeiro, 2003; Ganz et al., 2002). 

Segundo Kootstra et al., (2008) existem alguns estudos que comprovam uma menor 

QdV nas doentes submetidas a uma cirurgia a cancro da mama com linfadenectomia 

axilar quando comparadas a doentes com BGS, no entanto, esses estudos apresentam 

grandes limitações, como: questionários não válidos, apenas uma medida pós-

operatória realizada, falta de clareza sobre o estádio do cancro da mama, informação 

pouco precisa sobre o nível da linfadenectomia e ausência do cálculo da dimensão da 

amostra. Afirmando que pouco se sabe sobre a QdV de mulheres com cancro da mama 

submetidas a cirurgia com BGS.  

Num estudo prospectivo realizado por Gournay et al. (2013), com o objectivo de 

comparar a QdV ao longo de 6 anos entre mulheres com cancro da mama submetidas 

a diferentes procedimentos cirúrgicos, compararam-se mulheres submetidas a cirurgia 

com linfadenectomia axilar (n=165), mulheres submetidas a cirurgia com BGS (173) e 

mulheres submetidas a BGS seguida de linfadenectomia axilar (n=43). O instrumento 

de medida foi o questionário EORTC – C30 E O BR23. Foi avaliado o estado de saúde 

global (ESG), os sintomas do membro superior (SMS) e os sintomas relacionados com 

a mama (SM), antes da cirurgia, logo após a cirurgia, 6 meses, 12 meses e 72 meses 

após a cirurgia. Principais resultados:  

 O estado de saúde global, independentemente do procedimento cirúrgico 

decresce após a cirurgia até ao 6º mês, começando nesse momento a aumentar 

os seus valores até aos 12 meses, decrescendo novamente aos 72 meses. Não 

houve diferenças entre grupos nos diferentes momentos de avaliação; 

 Nos sintomas relacionados com a mama, independentemente do procedimento 

cirúrgico os sintomas foram mais acentuados aos 6 meses após a cirurgia. Os 
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scores aos 12 meses e aos 72 meses não foram diferentes dos obtidos após a 

cirurgia. Não houve diferenças entre grupos ao longo dos diferentes momentos 

de avaliação; 

 Nos sintomas relacionados com o membro superior, independentemente do tipo 

de cirurgia os sintomas aumentam após a cirurgia, 6 meses, 12 meses e 72 

meses após a cirurgia. No grupo submetido a cirurgia com BGS os sintomas 

foram mais baixos nos diferentes momentos de avaliação quando comparados 

aos outros 2 grupos. 

Bogusevicius e Cepuliné (2013) realizaram um estudo prospetivo com o objetivo de 

comparar a QdV de doentes submetidas a cirurgia a cancro da mama com 

linfadenectomia axilar e BGS. A amostra do estudo foi constituída por 96 doentes (48 

em cada grupo) submetidas a cirurgia conservadora oncoplástica, com e sem 

linfadenectomia axilar. Os grupos foram homogéneos em relação às terapias 

oncológicas realizadas. O instrumento de medida utilizado foi o questionário EORTC- 

C30 e o BR23. A avaliação foi realizada 1 dia antes da cirurgia, 1 mês pós-cirurgia, 3 

meses pós-cirurgia, 6 meses pós-cirurgia, 12 meses pós-cirurgia e 36 meses pós- 

cirurgia. Principais resultados: os sintomas do membro superior foram mais acentuados 

no grupo submetido a linfadenectomia axilar no decorrer de todos os momentos de 

avaliação; o grupo submetido a BGS apresentou melhores resultados para a função 

emocional, dor, função sexual e perspetiva futura, em alguns momentos de avaliação; 

não houve diferenças estatisticamente significativas em várias escalas de função e de 

sintomas no decorrer de vários momentos de avaliação, por exemplo, no estado de 

saúde global não houve diferenças estatisticamente significativas entre grupos na 

avaliação realizada 6 e 36 meses após cirurgia; no sexto mês pós-cirurgia não se 

registaram diferenças estatisticamente significativas em várias escalas de função e de 

sintomas. 

Num estudo realizado por Belmonte et al. (2012), com o objetivo de comparar o impacto 

da cirurgia com BGS Vs linfadenectomia axilar na QdV de doentes com cancro da 

mama, no decorrer do 1º ano pós-cirurgia (a cirurgia foi a primeira terapia oncológica 

realizada), usando um instrumento de medida genérico (SF-36) e um instrumento 

específico (FACT- B+4), verificou-se (n=93): o registo de complicações clínicas no 

membro superior nos dois grupos, ao longo dos 12 meses, sendo mais acentuadas no 

grupo com linfadenectomia axilar; houve o registo de uma degradação da função ao 

longo dos 12 meses (FACT-B+4) em ambos os grupos, sendo mais acentuada no grupo 

com linfadenectomia axilar; os grupos demonstraram um padrão idêntico na 

deterioração da função e na recuperação da mesma. Como limitação ao estudo pode 
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ser apontado o facto de as doentes não terem sido distribuídas aleatoriamente pelos 

grupos (estudo observacional) e a dimensão da amostra não ter atingido o estipulado 

pelo cálculo da mesma. 

Hamidou et al. (2011) efetuaram um estudo com o objetivo de estudar o tempo de 

degradação da QdV entre diferentes cirurgias a cancro da mama, nos primeiros 12 

meses pós-cirurgia. Foram observadas 235 doentes submetidas a cirurgia com 

linfadenectomia axilar (LA), 61 doentes submetidas a BGS seguida de linfadenectomia 

axilar e 222 doentes submetidas a cirurgia com BGS. O instrumento de medida utilizado 

foi o EORTC-C30 e o BR23. Foram avaliadas a degradação do ESG, dos sintomas do 

membro superior e dos sintomas relacionados com a mama. A degradação foi 

considerada sempre que se registou uma redução de 5 pontos nas escalas de QdV 

global ou um aumento de 5 pontos nas escalas de sintomas. Foi também realizada uma 

avaliação considerando a existência de uma degradação sempre que se registou uma 

diferença de 10 pontos no score (entre a baseline do estudo e os outros momentos de 

avaliação). Os momentos de avaliação: antes da cirurgia, logo após a cirurgia, 6 meses 

e 12 meses após a cirurgia. Os resultados demonstraram que apenas se registam 

diferenças entre grupos no tempo de degradação dos sintomas do membro superior. A 

mediana do tempo de degradação nos sintomas do membro superior foi de 2,4 meses 

no grupo com linfadenectomia axilar, 7,2 meses no grupo com BGS e 7,3 meses no 

grupo com BGS seguida de linfadenectomia. Na degradação dos sintomas do membro 

superior, o Risco Relativo (RR) do grupo com BGS Vs o grupo com linfadenectomia foi 

de 0,64 (IC 95% – 0,48-0,86). Neste caso, a BGS atuou como efeito protetor na 

degradação dos sintomas do membro superior. No ESG não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas no tempo de degradação entre grupos: grupo com 

linfadenectomia (mediana de 6.6 meses), no grupo com BGS (6,7 meses) e no grupo 

com BGS seguida de linfadenectomia (6.8 meses). Para os sintomas da mama não se 

registaram diferenças estatisticamente significativas entre grupos em relação ao tempo 

de degradação, no entanto, o tempo de degradação foi mais curto para o grupo com 

BGS + LA. Realizando a mesma análise para uma degradação considerada existente 

numa diferença superior a 10 pontos, registou-se um padrão idêntico ao anteriormente 

descrito.  

Veloso et al., (2010) realizaram um estudo descritivo, transversal e correlacional, no qual 

avaliaram 45 mulheres submetidas a uma cirurgia a cancro da mama com BGS. O 

objetivo do estudo foi o de avaliar complicações, a funcionalidade e a QdV. O tempo 

médio após a cirurgia no qual as mulheres foram avaliadas foi de 21,3 meses. A QdV 

foi avaliada com o questionário EORTC-C30 e BR23. Principais resultados: encontraram 
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uma prevalência alta do sintoma “dor”, no entanto, de intensidade moderada; a 

prevalência de linfedema e de limitações das amplitudes passivas do ombro foi baixa; 

as diferentes dimensões da QdV foram mais afetadas pelas preocupações do doente 

com o futuro e pelos efeitos sistémicos das terapias; as doentes classificaram a sua 

QdV como boa, tendo referido que o período mais problemático reportava-se aos 

primeiros 6 meses após a cirurgia. 

Nakib et al., (2010) realizaram um estudo com objetivo de comparar a QdV de mulheres 

submetidas a uma cirurgia a cancro da mama com linfadenectomia axilar Vs mulheres 

submetidas a cirurgia com BGS seguida de linfadenectomia axilar Vs cirurgia apenas 

com BGS. A avaliação foi realizada 2 anos após a cirurgia. O instrumento de medida 

utilizado foi o EORTC- C30 e o BR 23. Principais resultados: os benefícios da utilização 

da cirurgia com BGS Vs LA parecem confirmar-se 2 anos após a cirurgia; não existem 

diferenças entre a cirurgia com LA imediata ou tardia; o grupo de doentes com BGS 

apresentou melhores valores para o ESG e para os sintomas relacionados com o 

membro superior, no entanto, não houve diferenças entre grupos nos sintomas 

relacionados com o local da cirurgia, não existindo diferenças no grau de dor entre 

grupos; o impacto na QdV após 2 anos é significativo.  

DabaKuyo et al. (2009) realizaram um estudo prospetivo com o objetivo de comparar o 

impacto de diferentes procedimentos cirúrgicos na QdV de doentes com cancro da 

mama. Compararam doentes com linfadenectomia axilar isolada (n= 235), doentes com 

biópsia do gânglio sentinela (n= 222) e doentes com BGS seguida de linfadenectomia 

axilar (n=61). Utilizaram como instrumento de medida o questionário EORTC QLQ-30 e 

o EORTC QLQ-BR23. Avaliaram o Estado de Saúde Global (ESG), os Sintomas 

relacionados com o membro superior (SMS) e os Sintomas relacionados com a mama 

(SM). Os momentos de avaliação foram: antes da cirurgia, no dia a seguir à cirurgia, 6 

meses após e 12 meses após. Resultados: antes da cirurgia os scores do ESG, SMS e 

SM foram idênticos em todos os grupos. O ESG decresce logo após a cirurgia, até aos 

6 meses, melhorando progressivamente até aos 12 meses. Após a cirurgia e aos 6 

meses não existe diferença estatisticamente significativa entre os valores médios dos 

scores do ESG entre os grupos estudados. Após os 12 meses o ESG é melhor nos 

doentes com BGS. O valor médio dos SMS, antes da cirurgia, são iguais entre grupos. 

Os SMS aumentam após a cirurgia e até aos 6 meses, em todos os grupos. Sendo 

menos acentuado no grupo com BGS. Aos 12 meses os sintomas relacionados com o 

braço decrescem ligeiramente em todos os grupos. Os valores médios dos sintomas 

relacionados com a mama (SM) aumentam após a cirurgia e até aos 6 meses em todos 

os grupos. Decrescem em todos os grupos a partir dos 12 meses. Não existem 
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diferenças estatisticamente significativas entre grupos em todos os momentos de 

avaliação. Como principal limitação ao estudo pode ser apontado o facto de não ter sido 

levado em conta o efeito das outras terapias oncológicas. 

Num estudo prospetivo realizado por Koostra et al., (2008) com o objetivo de comparar 

o impacto de diferentes procedimentos cirúrgicos na QdV de doentes com cancro da 

mama, compararam doentes com linfadenectomia axilar isolada (n= 75), doentes com 

biópsia do gânglio sentinela (n= 61) e doentes com BGS seguida de linfadenectomia 

axilar (n=59). Utilizaram como instrumento de medida o questionário EORTC QLQ C30. 

Os momentos de avaliação decorreram: 1 dia antes da cirurgia (T0), 6 semanas após a 

cirurgia (T1), 26 semanas pós-cirurgia (T2), 52 semanas pós-cirurgia (T3), 104 semanas 

pós-cirurgia (T4). Foram tidos em conta os efeitos da radioterapia e terapia sistémica. 

Resultados: a função física, emocional e ocupacional diminuíram da 1ª para a 2ª 

avaliação; após dois anos, nos doentes com BGS, a função tinha melhorado a níveis 

idênticos à 1ª avaliação; nos doentes com linfadenectomia, após 2 anos, a função tinha 

melhorado, mas não a níveis de T0; a função emocional melhora de T0 a T4. Em T4 a 

função emocional é melhor em todos os grupos quando comparado a T0; a 

quimioterapia e as complicações após a cirurgia têm um impacto negativo na função 

ocupacional, emocional e cognitiva; as complicações pós-cirurgia têm um impacto 

significativo na função social. Conclusões: 2 anos após a cirurgia a QdV dos doentes 

com cancro da mama pode ser comparada à do dia anterior à cirurgia. As mulheres 

submetidas a uma cirurgia a cancro da mama com BGS não apresentam uma melhor 

qualidade de vida quando comparadas a mulheres submetidas a cirurgia com 

linfadenectomia axilar. As terapias sistémicas e as complicações inerentes a essas 

terapias afetam negativamente a QdV. As alterações nas dimensões da qualidade de 

vida podem ser mais afetadas pelas terapias sistémicas e complicações do que pelo 

tipo de cirurgia. Não existe uma melhoria da QdV entre as mulheres submetidas a uma 

mastectomia quando comparadas a uma cirurgia conservadora.  

Mansel et al., (2006) realizaram o primeiro grande estudo prospetivo aleatorizado com 

o objetivo de comparar a QdV de doentes com cancro da mama submetidas a cirurgia 

com linfadenectomia (n= 496) e BGS (n= 478). A QdV foi avaliada através do 

questionário Functional assessmente of Cancer Therapy-Breast (FACT-B+4), num 

momento anterior à cirurgia, 1 mês após a cirurgia, 3 meses, 6 meses, 12 meses. No 

decorrer dos primeiros 12 meses, verificou-se que o grupo com LA revelou sempre uma 

maior degradação (estatisticamente significativa) nas diferentes dimensões de QdV nos 

diferentes momentos de avaliação (1,3,6,12 meses após a cirurgia). Ambos os grupos 

registaram um agravamento acentuado nas diferentes dimensões da QdV no primeiro 
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mês após a cirurgia, registando uma melhoria ao longo das restantes avaliações, no 

entanto, os valores mantiveram-se sempre abaixo dos valores obtidos antes da cirurgia. 

Na função do membro superior o padrão foi o mesmo, no entanto, o grupo com BGS 12 

meses após a cirurgia registava valores idênticos à baseline do estudo (momento 

anterior à cirurgia). Esta avaliação foi complementada por Fleissig et al., (2006) com 

uma avaliação 18 meses após a cirurgia. Verificaram que o grupo com linfadenectomia 

(n=405) apenas apresentou valores mais altos aos da baseline do estudo, 18 meses 

após a cirurgia. O grupo submetido a linfadenectomia demonstrou um declínio mais 

rápido e acentuado nos scores e uma melhoria mais lenta quando comparado ao grupo 

submetido a BGS (n=424). 

Peintinger et al. (2003) realizaram um estudo prospetivo com o objetivo de comparar o 

impacto de diferentes procedimentos cirúrgicos na QdV de doentes com cancro da 

mama. Compararam doentes com cancro da mama submetidas a cirurgia com 

linfadenectomia axilar (n=31) com doentes submetidas a biópsia do gânglio sentinela 

(n= 25). Utilizaram como instrumento de medida o questionário EORTC QLQ C30 e 

EORTC QLQ-23, um questionário específico de dor e goniometria. Foram avaliados o 

estado de saúde global, função física, função ocupacional, função emocional, função 

cognitiva, função social, dor e amplitudes articulares. Momentos de avaliação: antes da 

cirurgia (T0), 1 semana após a cirurgia (T1) e 9-12 meses após a cirurgia (T2). 

Conclusão: Não existem diferenças estatisticamente significativas entre grupos, nas 

escalas de ESG, função física (FF), ocupacional (FO), emocional (FE), cognitiva (FC), 

social (FS) uma semana e 9 meses após a cirurgia. Nas escalas de imagem corporal 

(IC), perspetiva futura (PF) e sintomas do membro superior não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos uma semana e 9 meses após a cirurgia. Na 

dor (D) registou-se diferença estatisticamente significativa entre grupos uma semana 

após a cirurgia, apresentando o grupo com linfadenectomia axilar maior intensidade de 

dor. Em relação à amplitude de movimento do membro superior, registaram-se 

diferenças estatisticamente significativas entre grupos no movimento de flexão e 

abdução, uma semana e 9 meses após a cirurgia (grupo com linfadenectomia menor 

amplitude). Como principal limitação ao estudo pode ser apontada a reduzida dimensão 

da amostra.  

2.2.1. Síntese 

As doentes com cancro da mama submetidas a cirurgia com BGS são submetidas a 

diferentes protocolos de terapias oncológicas (cirurgia, quimioterapia, radioterapia, 

hormonoterapia, imunoterapia), podendo ser alvo de complicações precoces ou tardias, 

quer a nível físico, psíquico e social, que têm inevitavelmente um impacto negativo na 
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sua QdV. Nos estudos consultados, parece existir evidência de que no decorrer da fase 

aguda de sobrevivência (primeiros 12 meses após o diagnóstico) as mulheres 

submetidas a uma cirurgia a cancro da mama com BGS não apresentam uma melhor 

qualidade de vida quando comparadas a mulheres submetidas a cirurgia com 

linfadenectomia axilar. Verificámos também que após uma cirurgia a cancro da mama, 

independentemente do tipo de procedimento cirúrgico, existe uma degradação em 

várias dimensões da QdV, atingindo-se uma degradação máxima no ESG aos 6 meses 

pós-cirurgia. As mulheres com cancro da mama submetidas a BGS quando comparadas 

a mulheres submetidas a linfadenectomia axilar parecem ter uma recuperação mais 

rápida ao nível dos sintomas do membro superior.  

No presente estudo, no cálculo da dimensão da amostra optámos por utilizar a escala 

de “Estado de Saúde Global” (ESG), 6 meses após a cirurgia a cancro da mama, pois 

trata-se do resultado mais utilizado na literatura consultada e o momento em que foi 

registado um score mais baixo no parâmetro em causa (ESG). Este assunto será 

desenvolvido no capítulo destinado à metodologia do estudo. 

 

2.3. Variáveis sociodemográficas e clínicas e a Qualidade de Vida no 

Cancro da Mama 

No estudo da QdV das mulheres com cancro de mama, independentemente da fase de 

sobrevivência em que é realizada a investigação, torna-se necessário o conhecimento 

da influência das variáveis sociodemográficas e clínicas nas diferentes dimensões da 

qualidade de vida (Silva et al., 2011). O nosso estudo foca-se na fase aguda de 

sobrevivência, considerada a fase em que existe um maior impacto negativo do cancro 

da mama e das terapias oncológicas sobre a QdV da doente (Browall et al., 2008; Lee 

et al., 2008b; Conde et al., 2006; Schou et al., 2005; Kissane et al., 1998). Neste ponto 

realizamos uma revisão de literatura sobre os efeitos das variáveis sociodemográficas 

e clínicas na fase aguda de sobrevivência, ou seja, nos primeiros 12 meses pós- 

diagnóstico. 

Após revisão de literatura sobre a influência das variáveis sociodemográficas e clínicas 

nos primeiros 12 meses pós-diagnóstico de cancro da mama, verificámos que alguns 

estudos não utilizam uma metodologia ideal, a dimensão da amostra por vezes é 

reduzida, não existe uma uniformidade em relação a alguns conceitos (exemplo: 

mulheres jovens Vs mulheres mais velhas) e existem diferenças de resultados entre 

estudos. 
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Quadro 6: Variáveis sociodemográficas e clínicas com influência na QdV da mulher com cancro da mama 

no decorrer da fase aguda de sobrevivência. Variáveis definidas nos estudos consultados. 

 

 

Escolar. – Escolaridade; SMS – Sintomas Membro Superior; SM – Sintomas Mama; Ocup. - Ocupação 

 

Autores Idade Tipo de 
Cirurgia 

Escolar. Terapia 
Adjuvante 

Nível 
Económico 

Estado 
Civil 

Sintomas 
(fadiga, 

ansiedade, 
depressão, 
SMS, SM) 

Ocup. 

Ramadas 
et al., 
2015 

     X  X 

Tachi et 
al., 2015 

   X     

Joppe et 
al., 2015 

X X  X     

Luutonen 
at al., 
2014 

X X       

Croft et 
al., 2014 

  X   X   

Valdezat 
et al., 
2014 

X X X X  X  X 

Zou et al., 
2014 

X  X  X    

Chang et 
al., 2014 

  X  X X  X 

Pacian et 
al., 2012 

X  X   X   

Requena 
at al., 
2012 

X        

Mandelbla
tt et al., 

2011 

X   X     

Silva et 
al., 2011 

X X X   X   

Stavrou et 
al., 2009 

X X  X     

Lee et al., 
2008b 

      X  

Parker et 
al., 2007 

X X    X   

Ogce et 
al., 2007 

X  X  X X  X 

Rebelo et 
al., 2007 

X X    X   

Hopwood 
et al. 2007 

X X  X     

Awadalla 
et al., 
2007 

  X   X   

Arndt et 
al., 2006 

X  X   X X X 

Moles et 
al., 2005 

X  X X X X   

Janz et 
al., 2005 

X X X X     

Engel et 
al., 2003 

X X     X 
 

 

Nissen et 
al., 2001 

 X       

Kenny et 
al., 2000 

X X  X     
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As variáveis sociodemográficas e clínicas mais abordadas nos estudos consultados 

(Quadro 6) são a idade, escolaridade, estado civil, nível económico, ocupação, tipo de 

cirurgia, terapias adjuvantes, sintomas (fadiga, sintomas do membro superior, sintomas 

mama, ansiedade, depressão) e estádio do cancro da mama (esta variável é referida na 

maioria dos casos apenas na caracterização da amostra). De seguida apresentamos os 

estudos consultados e as variáveis sociodemográficas e clínicas estudadas nos 

mesmos (Quadro 6). Faremos um resumo sobre a influência das variáveis 

sociodemográficas e clínicas na QdV da mulher com cancro da mama (fase aguda de 

sobrevivência).  

A idade é referida como um dos principais fatores com influência na QdV da mulher com 

cancro da mama, porém, na literatura consultada não existe uma uniformidade quanto 

ao conceito de mulheres jovens e idosas, o que dificulta a comparação dos resultados. 

Alguns estudos comprovaram que existe uma associação positiva, estatisticamente 

significativa, entre a idade e a QdV das mulheres com cancro da mama no decorrer da 

fase aguda de tratamento por terapias oncológicas, ou seja, as mulheres com cancro da 

mama com mais idade apresentam uma melhor qualidade de vida (Joppe et al., 2015; 

Luutonen et al., 2014; Mandelblatt et al., 2011; Silva at al., 2011; Parker et al., 2007; 

Rebelo et al., 2007; Hopwood et al., 2007; Arndt et al., 2006; Janz et al., 2005; Kenny et 

al., 2000), no entanto, existem outros estudos em que se comprovou uma correlação 

negativa, estatisticamente significativa, entre a idade e a QdV das mulheres com cancro 

da mama na fase de tratamento, ou seja, as mulheres mais velhas apresentaram uma 

pior QdV (Valdezat et al., 2014; Pacian et al., 2012; Ogce et al., 2007). Em alguns 

estudos não se encontrou uma associação estatisticamente significativa entre a idade e 

a QdV de mulheres com cancro da mama, no decorrer da fase de tratamento (Zou et 

al., 2014; Requena et al., 2012; Mols etal., 2005).  

Alguns autores não encontraram diferenças estatisticamente significativas entre a QdV 

global no decorrer da fase aguda de sobrevivência, de mulheres mastectomizadas e 

mulheres submetidas a cirurgia conservadora a cancro da mama (Silva et al., 2011; 

Parker et al., 2007; Janz et al., 2005; Nissen et al., 2001). Em alguns estudos verificou-

-se que a imagem corporal das mulheres submetidas a uma cirurgia conservadora a 

cancro da mama é melhor do que a imagem corporal de mulheres mastectomizadas, no 

decorrer da fase aguda de tratamento por terapias oncológicas (Valdezat et al., 2014; 

Hopwood et al., 2007; Janz et al., 2005; Engel et al., 2003; Kenny et al., 2000), no 

entanto, num estudo efetuado por Rebelo et al. (2007) registou-se uma melhor imagem 

corporal nas doentes mastectomizadas quando comparadas a cirurgias conservadoras. 

Em alguns estudos as mulheres mastectomizadas, no decorrer da fase aguda de 
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sobrevivência, apresentaram uma melhor QdV global (Luutonen et al., 2014) e uma 

melhor função física (Kenny et al., 2000) quando comparadas a mulheres submetidas a 

cirurgias conservadoras, contudo, noutros estudos verificou-se que as mulheres 

submetidas a cirurgias conservadoras apresentaram uma melhor QdV global, função 

física, função ocupacional, função emocional, função social, sintomas mais acentuados 

no local da cirurgia e sintomas menos acentuados no membro superior (Valdezat et al., 

2015). No decorrer da fase aguda de sobrevivência, as mulheres com cancro da mama 

submetidas a cirurgia reconstrutiva, quando comparadas a mulheres submetidas a 

mastectomias ou cirurgias conservadoras, apresentam mais dor, maior restrição nas 

atividades diárias, menor função física, traduzindo-se numa menor QdV a curto prazo 

(Parker et al., 2007; Janz et al., 2005; Nissen et al., 2001). 

A realização de terapias adjuvantes nos 12 meses após o diagnóstico de cancro da 

mama tem um impacto negativo (estatisticamente significativo) na QdV da mulher (Tachi 

et al., 2015; Joppe et al., 2015; Valdezat et al., 2014; Mandelblatt et al., 2011; Stavrou 

et al., 2007; Hopwood et al., 2007; Janz et al., 2005; Mols et al., 2005; Kenny et al., 

2000), sendo mais acentuado o efeito nas mulheres mais jovens (Janz et al., 2005; 

Kenny et al., 2000). As mulheres que são submetidas a tratamentos de quimioterapia 

na fase aguda de sobrevivência apresentam mais sintomas na zona da mama, uma 

menor função social, menor função ocupacional, uma pior imagem corporal e uma 

redução acentuada do estado de saúde global (Tachi et al., 2015; Hopwood et al., 2007; 

Janz et al., 2005). A quimioterapia tem um maior impacto na QdV nas mulheres com 

cancro da mama quando comparada a diferentes procedimentos cirúrgicos (Janz et al., 

2005). Segundo Valdezat et al. (2014), as mulheres com cancro da mama submetidas 

a radioterapia na fase aguda de sobrevivência apresentam scores mais baixos nas 

escalas de função e scores mais altos nas escalas de sintomas, quando comparadas a 

mulheres que não foram submetidas a essa terapia oncológica. 

Segundo alguns autores o nível de escolaridade não tem uma influência significativa na 

QdV da mulher com cancro da mama no decorrer da fase aguda de sobrevivência 

(Valdezat et al., 2014; Zou et al., 2014; Ogce et al., 2007; Arndt et al., 2006; Moles et 

al., 2005), no entanto, existem estudos que comprovam uma associação positiva 

(estatisticamente significativa) entre o nível de escolaridade e a QdV das mulheres com 

cancro da mama (Chang et al., 2014; Croft et al., 2014; Pacian et al., 2012; Silva et al., 

2011; Awadalla et al., 2007; Janz et al., 2005). 

Em alguns estudos não se encontrou evidência sobre a influência do estado civil sobre 

a QdV das mulheres com cancro da mama no decorrer da fase aguda de sobrevivência 

(Pacian et al., 2012; Silva et al., 2011; Ogce at al., 2007; Arndt et al., 2006; Mols et al., 
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2005). Noutros estudos houve uma diferença estatisticamente significativa entre a QdV 

de mulheres com cancro da mama casadas e mulheres com cancro da mama com outro 

estado civil. Em alguns estudos registou-se uma melhor QdV nas mulheres casadas 

quando comparadas a outros grupos (Ramadas et al., 2015; Chang et al., 2014; 

Awadala et al., 2007; Parker at al., 2007), contudo, num estudo realizado por Rebelo et 

al. (2007) as mulheres com cancro da mama casadas apresentaram uma pior QdV 

quando comparadas a outros grupos. Num estudo realizado por Valdezat et al. (2014) 

as mulheres solteiras apresentaram uma melhor QdV global quando comparadas a 

mulheres com outro estado civil. 

Segundo alguns autores, o tipo de ocupação da mulher com cancro da mama, no 

decorrer da fase aguda de sobrevivência, tem pouca influência na QdV global (Arndt et 

al., 2006) e nas outras dimensões da QdV (Ogce at al., 2007). Em alguns estudos 

provou-se que as mulheres com cancro da mama (fase aguda de sobrevivência) 

empregadas apresentam uma melhor QdV global quando comparadas a mulheres com 

cancro da mama desempregadas (Ramadas et al., 2015; Ogce et al., 2007), todavia, 

existem outros estudos em que houve evidência que as mulheres com cancro da mama 

reformadas registam uma melhor imagem corporal quando comparadas a mulheres no 

ativo (Chang et al., 2014) e em que mulheres com cancro da mama com uma ocupação 

doméstica apresentam melhores scores nas diferentes dimensões da QdV quando 

comparadas a mulheres empregadas (Valdezat et al., 2014). 

O nível económico elevado pode funcionar como um fator protetor da QdV nas mulheres 

com cancro da mama, no decorrer da fase aguda de sobrevivência (Moles et al., 2005). 

Segundo alguns autores, o nível económico está associado de forma positiva à QdV 

global (Chang et al., 2014; Ogce at al., 2007) e imagem corporal. No entanto, no estudo 

realizado por Zou et al. (2014) não se encontrou uma relação estatisticamente 

significativa entre o nível económico e a QdV das mulheres com cancro da mama no 

decorrer da fase aguda de sobrevivência. 

A sintomatologia no membro superior e a sintomatologia relacionada com o local da 

cirurgia, em mulheres com cancro da mama na fase aguda de sobrevivência, estão 

associadas a uma diminuição da QdV global (Lee et al., 2008b; Engel et al., 2003). 

Alguns autores afirmam que a fadiga é o principal factor preditivo de uma baixa QdV nas 

mulheres com cancro da mama, explicando 30% a 50% na variabilidade nas escalas de 

função e de QdV global (Lee et al., 2008; Arndt et al., 2006). Alguns estudos 

demonstraram que os níveis de ansiedade e depressão estão associados 

negativamente com a QdV das mulheres com cancro da mama no decorrer da fase 

aguda de sobrevivência (Croft et al., 2014; Luutonen et al., 2014). 
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Para o conhecimento mais promenorizado sobre a metodologia utilizada (tipo de estudo, 

dimensão da amostra, instrumentos de medida, momentos de avaliação) e  resultados 

dos estudos mencionados anteriormente, recomendamos a consulta do apêndice I.  

 

3. Guidelines e modelos de intervenção da fisioterapia na reabilitação da 

mulher com cancro da mama 

No decorrer dos últimos anos houve uma evolução importante no diagnóstico e no 

tratamento de doentes com cancro da mama, com efeitos práticos sobre a diminuição 

da mortalidade e aumento da sobrevivência (Morrow; Burstein; Harris, 2015c; Senkus 

et al., 2015; DeSantis et al., 2014). No entanto, o cancro da mama e as terapias 

oncológicas continuam a ser responsáveis por uma importante morbilidade em 

aproximadamente 3 milhões de mulheres (e homens) que no mundo inteiro são 

diagnosticadas anualmente com cancro da mama. As mulheres com cancro da mama 

no decorrer da fase de tratamento por terapias oncológicas sofrem alterações a nível 

psicossocial a par de algumas complicações físicas, como a diminuição da mobilidade 

e força muscular do membro superior, edema do membro superior e/ou da mama ou 

parede torácica, dor, fadiga, alterações de sensibilidade, redução do nível de atividade 

física e da sua QdV. Existe na literatura pouca informação sobre como gerir essas 

complicações, ou seja, atualmente existe uma escassez no que diz respeito a linhas de 

orientação (guidelines) sobre a intervenção do fisioterapeuta na reabilitação da mulher 

com cancro da mama (Runowicz et al., 2016; Irsay et al., 2014; Harris et al., 2012), 

sendo necessário o desenvolvimento de estudos que permitam o conhecimento 

baseado na evidência que suporte o desenvolvimento de guidelines, que por sua vez 

levem a que as diferentes instituições adotem modelos de intervenção baseados na 

evidência existente. 

A nível mundial existe uma fraca referenciação de doentes com cancro da mama para 

a reabilitação física, nas diferentes fases da doença, mesmo na presença de 

complicações (Dylke; Kilbreath, 2015; Waltke, 2014; Schmitz et al., 2012; Lin; Pan, 

2012). Por exemplo, Dylke e Kilbreath (2015) afirmam que, na Austrália, o apoio dado 

atualmente pela fisioterapia à mulher com cancro da mama não consegue prevenir a 

morbilidade (dor e diminuição da função do membro superior) um ou mais anos após a 

cirurgia. Sugerindo que, nas diferentes fases da doença, seja feita a monitorização de 

algumas complicações como a dor, amplitudes de movimento da cintura escapular e 

linfedema. Esta vigilância pode ser realizada por diferentes profissionais de saúde, 
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permitindo que, na presença dessas complicações, seja feita a referenciação para 

fisioterapeutas especializados. 

Tentaremos de seguida realizar uma reflexão sobre os modelos de intervenção 

existentes, assim como abordar as principais guidelines da intervenção do fisioterapeuta 

na reabilitação da mulher com cancro da mama. Faremos também uma referência às 

guidelines para a atividade física no doente oncológico. Em relação aos modelos de 

intervenção, estes divergem muito entre instituições. A nível nacional e internacional, 

poderemos mesmo dizer que na maioria das instituições não existe um modelo 

predefinido de intervenção do fisioterapeuta na reabilitação da mulher com cancro da 

mama. Noutros casos, os modelos de intervenção não se baseiam nas escassas linhas 

de orientação existentes. Existem, no entanto, instituições em que o apoio dado à 

mulher com cancro da mama, se aproxima do estipulado e, que à luz da evidência 

existente, permite oferecer uma boa qualidade de serviço prestado. Sendo 

extremamente complexo realizar um resumo de diferentes modelos de intervenção, 

optámos por abordar os modelos sugeridos pela American Cancer Society, American 

Society of Clinical Oncology e pelo Instituto Português de Oncologia de Lisboa de 

Francisco Gentil (IPOLFG). 

O modelo proposto pela American Cancer Society (Stout et al., 2012) baseia-se num 

sistema de vigilância do doente a nível funcional e na promoção de estilos de vida 

saudáveis. Segundo a American Cancer Society, a vigilância do doente a nível funcional 

e a promoção de estilos de vida saudáveis ao longo da fase ativa do tratamento e na 

fase de sobrevivência, deve fazer parte de um plano traçado desde o diagnóstico (Stout 

et al., 2012). Este modelo de intervenção baseia-se no facto de existir evidência de que 

é possível prevenir algumas complicações ou minimizar o efeito das mesmas no 

decorrer da fase aguda do tratamento por terapias oncológicas (fase aguda de 

sobrevivência), através de um programa precoce de reabilitação (Levangie et al., 2011; 

Yang et al., 2010; Stout et al., 2008; Cinar et al., 2008; McNeely et al., 2006). Com um 

programa de vigilância da funcionalidade pode-se reduzir a incidência de complicações 

relacionadas com as terapias oncológicas no cancro da mama, reduzindo a morbilidade 

a curto e longo prazo (Gerber et al., 2011; Chan et al., 2010; Schmitz et al., 2010; 

Johansson et al., 2010; Springer et al., 2010; Cinar et al., 2008; Stout et al., 2008). Esse 

plano de vigilância tem por objetivos: prevenir complicações no decorrer da fase aguda 

do tratamento por terapias oncológicas; promover a vigilância para complicações físicas 

e limitações físicas associadas às terapias oncológicas; promover a educação de estilos 

de vida saudáveis a fim de reduzir o risco ou prevenir eventos adversos e facilitar a 

deteção precoce de limitações físicas ou funcionais; introduzir o apoio por parte da 
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fisioterapia ou de programas de exercícios quando as limitações físicas são 

identificadas; promover e orientar a atividade física, o exercício e a gestão do peso. Este 

modelo de vigilância por parte da reabilitação física na mulher com cancro da mama 

compreende o acompanhamento na fase pós-diagnóstico, na fase pós-cirúrgica 

imediata, na fase aguda de tratamento por terapias oncológicas e nas restantes fases 

de sobrevivência. Na fase pré-operatória sugerem a realização de uma avaliação 

(função do membro superior, perimetria, dor, fadiga, peso…) que constituirá a referência 

para futuras avaliações. Em todas as fases, sempre que é detetada uma limitação, é 

iniciado o apoio por parte da fisioterapia. Caso não sejam detetadas alterações, são 

agendadas novas avaliações. Em todas as fases de vigilância é realizada a promoção 

de estilos de vida saudáveis (manutenção de atividade física, prevenção de 

complicações, incentivar a realização de programas de exercícios). Na fase aguda de 

tratamento por terapias oncológicas, para além dos parâmetros avaliados na baseline 

deve-se ter em conta possíveis neuropatias induzidas pela quimioterapia, densidade 

óssea, artralgias, função cardiovascular e pulmonar. Segundo Stout et al. (2012), o 

modelo deve ser aplicado a qualquer doente com cancro da mama, mesmo aqueles que 

são considerados um grupo de menor risco, pois o risco pode ser baixo no decorrer da 

fase ativa de tratamento, no entanto, isto não quer dizer que o risco seja baixo no futuro, 

considerando que pouco se sabe sobre os efeitos tardios do tratamento.  

Nas diferentes fases de sobrevivência, a American Cancer Society e a American Society 

of Clinical Oncology (Runowicz et al., 2016) aconselham a utilização de uma guideline 

que no caso específico de complicações como o linfedema, problemas 

musculoesqueléticos, dor e neuropatia, permite a referenciação para a fisioterapia ao 

longo da vida da doente. Estando estipulada a periodicidade das consultas ao longo da 

fase de sobrevivência: a cada 3 a 6 meses nos primeiros 3 anos após a fase aguda do 

tratamento por terapias oncológicas; todos os 6 a 12 meses no decorrer dos 2 anos 

após a primeira fase de vigilância e anualmente após esses primeiros 5 anos. 

 No Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPOLFG), o modelo 

adotado na reabilitação física da mulher com cancro da mama inicia-se no pós-

operatório imediato (24 horas após a cirurgia), através de informação sobre a prevenção 

de linfedema e de infeções subcutâneas e de um plano de exercícios específico para 

doentes submetidos a cirurgia a cancro da mama com linfadenectomia axilar. Esta 

abordagem inicial é realizada por um fisioterapeuta. A doente fica esclarecida sobre os 

exercícios que poderá efetuar no decorrer das 3 semanas pós-cirurgia (respeitando a 

presença ou ausência de drenos e o estado da sutura), após as quais é submetida a 

uma avaliação pela fisiatria. Após esta consulta, o apoio dado pelo fisioterapeuta 
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depende sempre do protocolo de terapias oncológicas a que a doente será submetida. 

Em traços gerais, podemos dizer que a doente é submetida a tratamentos individuais 

de fisioterapia (com a aplicação de diferentes técnicas, dependendo das complicações 

existentes) e a um programa de exercícios em grupo (com o objetivo de manter ou 

ganhar amplitudes articulares e aumentar a resistência ao esforço). Estes tratamentos 

são mantidos até à obtenção de uma função normal ou até aproximadamente 2 

semanas após o final da radioterapia. Após a fase aguda de sobrevivência, a doente 

com cancro da mama é avaliada periodicamente pela fisiatria, que em caso de detetar 

alguma complicação, referencia para a fisioterapia. A doente tem o apoio por parte da 

fisioterapia ao longo de toda a sua vida. Este protocolo, atualmente, apenas é aplicado 

de forma sistemática a doentes com cancro da mama submetidas a cirurgias com 

linfadenectomia axilar. As doentes com cancro da mama submetidas a cirurgias com 

biópsia do gânglio sentinela não contam com o apoio da fisioterapia de uma forma 

protocolada. 

Como foi referido anteriormente, as guidelines sobre a intervenção do fisioterapeuta na 

reabilitação da mulher com cancro da mama não são em número significativo e algumas 

carecem de atualizações face a nova evidência (Irsay et al., 2014; Harris et al., 2012). 

A guideline tida como maior referência nesta área de intervenção foi desenvolvida por 

Harris et al. (2012; 2001). Para a definição dessa guideline, Harris et al. (2012) 

realizaram uma revisão sistemática de literatura sobre guidelines na reabilitação da 

mulher com cancro da mama, tendo por objetivo resumir/sintetizar e complementar (com 

evidência mais atual) recomendações de guidelines recentes (2001-2011), de forma a 

orientar a prática clínica de profissionais e o esclarecimento de doentes com cancro da 

mama. Foram incluídas 19 guidelines que de uma forma direta ou indireta focavam a 

disfunção do quadrante superior do tronco e do membro superior, a fadiga, a dor, a 

neuropatia periférica induzida pela quimioterapia, a cardiotoxicidade, a fragilidade óssea 

e a gestão do índice de massa corporal. Apresentamos de seguida um breve resumo 

dessa guideline.  

Recomendações sobre a reabilitação do quadrante superior do tronco e do membro 

superior do lado da cirurgia a cancro da mama (Harris et al., 2012): 

 Sugerem uma avaliação funcional (bilateral) do membro superior prévia à 

cirurgia de forma que exista uma referência de base a futuras avaliações; 

 A intervenção pós-cirúrgica por parte do fisioterapeuta deve ter início no dia 

seguinte à cirurgia. Devem iniciar-se movimentos suaves ao nível da cintura 

escapular no decorrer da primeira semana. Após a remoção dos drenos (ou após 
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uma semana) devem iniciar-se alongamentos / mobilização com maior 

amplitude, que devem manter-se ao longo de 6 a 8 semanas, ou até atingir a 

função normal. A doente deve ser instruída sobre a mobilização da cicatriz; 

 Avaliações regulares devem existir ao longo do primeiro ano pós-cirurgia; 

 Exercícios resistidos devem ser feitos com aumento progressivo da resistência 

(1 a 2 Kg), iniciando os mesmos 4 a 6 semanas pós-cirurgia; 

 Prevenção de edema e de infeções subcutâneas. Todas as doentes submetidas 

a uma cirurgia com linfadenectomia axilar devem ser alvo de um programa de 

prevenção de linfedema e de infeções subcutâneas; 

 Modalidades terapêuticas por eletroterapia (laser, electroestimulação, ondas 

curtas, ultra-som) e terapias termais não devem ser utilizadas, por falta de 

evidência sobre os seus riscos, estando descritas algumas contraindicações na 

utilização dessas terapêuticas sobre doentes oncológicos. 

Recomendações sobre a dor em doentes submetidos a cirurgia a cancro da mama e a 

outras terapias oncológicas (Harris et al., 2012): 

 Esclarecimento da sua origem (natureza e severidade); 

 Educação da família e do doente; 

 Intervenção não farmacológica na dor. Em combinação com a intervenção 

farmacológica podem ser utilizadas diferentes técnicas de fisioterapia, TENS 

(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), Acupunctura. 

Recomendações sobre fadiga em doentes submetidos a cirurgia a cancro da mama e a 

outras terapias oncológicas (Harris et al., 2012): 

 Avaliação sobre as causas e níveis de fadiga; 

 Educação e aconselhamento do doente no decorrer da fase ativa de tratamento 

por terapias oncológicas; 

 No decorrer da fase ativa de tratamento deve-se encorajar a atividade física no 

decorrer de aproximadamente 30 minutos por dia. Delinear programas de 

exercício aeróbico combinado com exercícios resistidos ao longo das terapias 

oncológicas. Esses exercícios devem ser acompanhados pela equipa de 

profissionais de saúde; 

 Na fase pós terapias oncológicas será importante manter níveis adequados de 

atividade física, devendo ser seguidos por uma vasta equipa de profissionais: 
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médicos de várias especialidades, fisioterapeuta, enfermeiro, nutricionista, 

assistente social. 

Recomendações sobre a neuropatia periférica induzida pela quimioterapia em doentes 

com cancro da mama (Harris et al., 2012): 

 Existe um consenso sobre o facto da utilização do TENS (Transcutaneous 

Electrical Nerve Stimulation) ser útil no tratamento dessa afeção; 

 A acupunctura poderá ser utilizada no tratamento dessa complicação; 

 Aconselhamento por parte de um fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional a fim 

de minimizar o efeito de sequelas da neuropatia nas atividades da vida diária. 

Recomendações sobre a cardiotoxicidade em doentes com cancro da mama 

submetidos a imunoterapia (Harris et al., 2012): 

 Conselhos dados por toda a equipa de profissionais de saúde que visam a 

obtenção de uma proteção do miocárdio (dieta alimentar adequada, cessação 

tabágica, prática de exercício moderado). 

Recomendação sobre eventual fragilidade óssea em doentes com cancro da mama 

submetidos a cirurgia e a outras terapias oncológicas (Harris et al., 2012): 

 Um programa misto com exercícios resistidos, exercícios aeróbicos, exercícios 

de alongamento, exercícios de coordenação e de equilíbrio, poderá ser benéfico 

para a manutenção da densidade óssea e na prevenção de quedas. 

Recomendações sobre a gestão do peso adequado em doentes com cancro da mama 

(Harris e tal., 2012): 

 Programas de exercícios em combinação com um regime nutricional adequado 

serão benéficos para a manutenção de um peso ideal. 

Pensamos ser importante fazer referência a outra guideline publicada por Leduc et al. 

(2008). Esta guideline, cujo título é “European Consensus: Rehabilitation after breast 

cancer treatment”, foi desenvolvida através de um painel de peritos, que o investigador 

principal do presente estudo teve a oportunidade de integrar. A informação fornecida 

por esta guideline centra-se na intervenção do fisioterapeuta na fase pós-cirúrgica 

(englobando a fase aguda do tratamento por terapias oncológicas). A informação 

fornecida orienta o fisioterapeuta em relação à prevenção de linfedema e de infeções 

subcutâneas, ao tratamento físico do Linfedema pós-cirurgia a cancro da mama, à 

intervenção no decorrer da hospitalização, à intervenção pós-alta, à intervenção no 

decorrer da radioterapia ou quimioterapia, ao tratamento específico de complicações 
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(edema da mama, edema da parede torácica, trombose linfática superficial, cicatriz), à 

intervenção do fisioterapeuta pós-reconstrução, às contraindicações do tratamento 

físico. Esta guideline dá uma informação precisa sobre aspetos práticos do tratamento 

físico da mulher com cancro da mama. 

As guidelines definidas por Harris et al. (2012) e Leduc et al. (2008), no que respeita à 

prevenção de edema e infeções subcutâneas, seguem as orientações da guideline 

definida pela International Society of Lymphology (2013). Segundo essa linha de 

orientação, o doente submetido a uma linfadenectomia insere-se num grupo de risco de 

desenvolvimento de edema e de infeções subcutâneas, devendo no decorrer de toda a 

sua vida realizar uma prevenção de edema e de infeções subcutâneas. Essa prevenção 

assenta nas seguintes premissas: evitar situações de garrote no lado da linfadenectomia 

(tirar sangue, medir a tensão arterial…), evitar fontes de calor direto no membro superior 

e tronco do lado da linfadenectomia (sacos de água quente, sauna, exposição 

prolongada ao sol…), evitar transportar pesos acima de 2 Kg do lado da cirurgia, manter 

uma pele bem hidratada, evitar qualquer tipo de ferimento do lado da cirurgia (usar luvas 

quando realiza atividades com o risco de corte). Em caso de ferimento realizar 

imediatamente a desinfeção e proteção do local. O doente deve ser instruído quanto 

aos principais sinais e sintomas de uma infeção subcutânea. 

Na nossa opinião, é importante referir que algumas guidelines para o diagnóstico e 

tratamento do cancro da mama delineadas por algumas instituições a nível internacional 

recomendam a inclusão de fisioterapeutas na equipa multidisciplinar de profissionais de 

saúde e aconselham a facilitação do acesso dos doentes com cancro da mama aos 

Serviços especializados em reabilitação física. Na Europa, podemos dar como exemplo 

a guideline definida pela European Society for Medical Oncology (Senkus et al., 2015). 

As recomendações nacionais para o diagnóstico e tratamento do cancro da mama 

(DGS, 2009) centram-se apenas no diagnóstico, cirurgia e terapias oncológicas 

utilizadas no tratamento do cancro da mama, não fazendo nenhuma referência à 

necessidade do apoio por parte do fisioterapeuta a esse grupo de doentes.  

Várias instituições têm definido guidelines sobre a atividade física no doente oncológico: 

American Cancer Society (2016; Rock et al., 2012; Doyle et al., 2006; Brown et al., 

2003); Exercise and Sport Science Australia (Hayes et al., 2009); American College of 

Sports Medicine (Wolin et al., 2012); Comprehensive Cancer Center the Netherlands 

(2011); British Association of Sport and Exercise Science (Campbell et al., 2012). Em 

todas as guidelines é frisado que a atividade física no doente oncológico é segura e 

fiável no decorrer das terapias oncológicas e na fase posterior às mesmas, devendo o 

doente tentar manter uma atividade física moderada de aproximadamente 150 minutos 
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por semana, ou uma atividade vigorosa de 75 minutos por semana em adição às 

atividades diárias. A manutenção de uma atividade física moderada poderá trazer 

benefícios ao nível da resistência, força muscular, fadiga e QdV global. No entanto, o 

doente oncológico deverá ter algumas precauções em relação à intensidade da 

atividade física em algumas situações, como: anemia grave, imunossupressão, fadiga 

severa, neuropatias periféricas, trombocitopénia, metástases ósseas, sarcomas ósseos, 

ataxia, presença de cateteres. Por esse motivo, deve existir a supervisão do tipo de 

atividade física por parte de um profissional de saúde.  

Segundo Buffart et al. (2014), as guidelines para a atividade física no doente oncológico 

são generalistas, sugerindo apenas que a população com cancro siga as 

recomendações sobre a atividade física para a população geral, existindo exceções 

sempre que existam as complicações descritas anteriormente. Segundo os mesmos 

autores, é necessário mais investigação, ou seja, mais evidência para que sejam 

desenvolvidas guidelines específicas que permitam a prescrição de exercício (tipo de 

atividade, frequência, intensidade, duração) para um tipo de cancro específico e numa 

fase específica do mesmo. 

Em nossa opinião, as duas guidelines sobre a reabilitação física da doente com cancro 

da mama (Harris et al., 2012; Leduc et al., 2008) complementam-se. Enquanto a 

guideline sugerida por Harris et al. (2012) é muito abrangente, focando o pré-operatório 

e áreas de intervenção muito distintas (funcionalidade do quadrante superior do tronco 

e membro superior, prevenção do edema, promoção de estilos de vida saudáveis, 

fadiga, cardiotoxicidade, gestão do peso, fragilidade óssea), a guideline de Leduc et al. 

(2008) fornece informação detalhada sobre aspetos práticos do tratamento físico na 

reabilitação da mulher com cancro da mama (edema da mama, edema da parede 

torácica, trombose linfática superficial, cicatriz….). No IPOLFG, a intervenção do 

fisioterapeuta segue em traços gerais estas duas linhas de orientação, no entanto, não 

é feita a avaliação no pré-operatório, como é sugerido por Harris et al. (2012) e não 

existe um esquema protocolado em relação às neuropatias periféricas e à 

cardiotoxicidade. No IPOLFG, as doentes com cancro da mama submetidas a uma 

linfadenectomia axilar, 4 semanas após a cirurgia (dependendo da condição da doente), 

iniciam a realização de classes de movimento (30 minutos no decorrer de 5 dias por 

semana, ao longo de aproximadamente 10 semanas), respeitando o estabelecido por 

Harris et al. (2012) para a fadiga e gestão do peso. As classes de movimento contribuem 

para que as doentes com cancro da mama cumpram o estabelecido nas guidelines de 

atividade física para o doente oncológico a nível internacional (ACS, 2016; Buffart et al., 

2014; Rock et al., 2012; Schmitz et al., 2010; Hayes et al., 2009; Doyle et al., 2006; 
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Brown et al., 2003). Segundo a American Cancer Society (2016), as classes de 

movimento (programa de exercícios específicos para doentes com cancro da mama) e 

a marcha são classificadas como atividades físicas de moderada intensidade. 

Comparando os modelos anteriormente descritos sobre a intervenção do fisioterapeuta 

na reabilitação da mulher com cancro da mama, existem duas diferenças de base. A 

primeira centra-se no facto de no IPOLFG não existir qualquer tipo de apoio por parte 

do fisioterapeuta na fase anterior à cirurgia e a segunda no facto de no modelo seguido 

no IPOLFG, não serem contempladas doentes com cancro da mama submetidas a 

cirurgia com biópsia do gânglio sentinela. Em relação à vigilância sugerida pela 

American Cancer Society no decorrer das diferentes fases da doença, no IPOLFG essa 

vigilância é garantida desde a fase pós-cirúrgica e ao longo da vida da doente, no 

entanto, apenas para doentes submetidas a linfadenectomia. Neste ponto estamos de 

acordo com Stout et al.(2012), quando referem que o modelo de apoio à mulher com 

cancro da mama deve ser aplicado a qualquer doente com cancro da mama, mesmo 

aqueles que são considerados um grupo de menor risco. Pensamos que, de uma forma 

errónea, as mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgias com recurso apenas 

a BGS são consideradas, no IPOLFG, um grupo com ausência de risco funcional. A 

nível cirúrgico, na realidade, essas cirurgias apresentam uma menor morbilidade 

quando comparadas a cirurgias com linfadenectomia axilar (Koostra et al., 2013; Bafford 

et al., 2010; Olson et al., 2008; Langer et al., 2007; Peintinger et al., 2003; Schijven et 

al., 2003), no entanto, não nos podemos esquecer que atualmente essas doentes são 

submetidas a protocolos de terapias oncológicas que incluem a quimioterapia, 

radioterapia, hormonoterapia e imunoterapia. Este facto leva a que no decorrer da fase 

ativa do tratamento por terapias oncológicas existam inúmeras complicações nesses 

doentes que se traduzem por uma diminuição da sua qualidade de vida. Por esse 

motivo, em nossa opinião, todas as mulheres submetidas a cirurgias a cancro da mama 

deveriam ser alvo de uma vigilância a nível funcional. O modelo de intervenção do 

IPOLFG é um exemplo a seguir por outras instituições nacionais, contudo, sendo uma 

instituição de referência, existe a responsabilidade de adaptar a estrutura e processos 

a novas realidades, de forma a manter a qualidade do serviço prestado. Neste sentido, 

esta lacuna no modelo de intervenção do IPOLFG levou-nos a desenvolver este estudo. 

 

3.1. Fisioterapia e Qualidade de Vida no Cancro da Mama 

Na avaliação de estudos sobre a influência da fisioterapia na QdV das mulheres com 

cancro da mama, selecionámos estudos em que o programa de intervenção se baseou 

em tratamentos individuais de fisioterapia ou em programas de exercícios delineados 
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especificamente para mulheres submetidas a cirurgia a cancro da mama no decorrer da 

fase aguda de sobrevivência (primeiros12 meses após o diagnóstico). Esta opção foi 

feita tendo em conta que a intervenção do fisioterapeuta no nosso estudo engloba um 

tratamento individual e exercícios de grupo (classes de movimento). As classes de 

movimento poderão ser classificadas como um programa de exercícios que se 

enquadram na definição de atividade física de Wolin et al. (2012): “qualquer movimento 

corporal que provoque um aumento do dispêndio de energia e que envolva um plano 

estruturado de movimentos do corpo, realizado de uma forma sistemática em termos de 

frequência, intensidade, duração, tendo sido delineado para manter ou aumentar os 

resultados relacionados com a saúde”.  

Consultámos estudos realizados essencialmente na fase ativa de tratamento por 

terapias oncológicas adjuvantes, em que a QdV foi tida como variável primária ou 

secundária do estudo. Nos estudos consultados (Quadro 7) foram utilizados vários 

instrumentos de avaliação da QdV, diferentes momentos de avaliação e diferentes 

programas de intervenção. A forma como foi feita a interpretação dos resultados das 

medidas da QdV também variou entre estudos. Alguns estudos utilizaram apenas a 

significância estatística (determinada pelo valor de p), outros a noção de “dimensão do 

efeito” baseada na distribuição e outros a noção de “dimensão do efeito” baseada em 

métodos âncora. Os métodos baseados na distribuição foram desenvolvidos para serem 

utilizados quando os scores de duas amostras em comparação são contínuos e de 

distribuição normal. No entanto, existem actualmente métodos alternativos. Cocks et al. 

(2011) sugerem que a magnitude do tamanho do efeito (relação com a melhoria da 

QdV), baseado na distribuição, depende da escala da QdV em questão. Por exemplo, 

no ESG, diferenças entre 0,2 e 0,4 representam uma melhoria ligeira, resultados entre 

0,4 e 0,6 representam uma melhoria moderada e resultados superiores a 0,6 

representam melhorias acentuadas. Na interpretação dos estudos consultados 

utilizámos a guideline proposta por Cocks et al. (2011), sobre a interpretação da 

dimensão do efeito nos resultados de estudos sobre a QdV em que o instrumento de 

medida utilizado foi o EORTC C30. Nos métodos baseados numa âncora, com enfoque 

no indivíduo, define-se inicialmente o que se entende por “diferença mínima significativa” 

(diferença entre o score de duas avaliações), avaliando-se posteriormente a proporção 

de indivíduos que atingiram uma melhoria ou agravamento do resultado da QdV, 

calculando-se desta forma o Benefício Relativo (BR) e o Risco Relativo (RR). Não 

encontrámos estudos que fizessem a interpretação dos resultados através do Benefício 

Relativo (BR) e Risco Relativo (RR), embora sejam medidas de efeito usualmente 

usadas na epidemiologia clínica (Gordis, 2011). No nosso estudo os resultados foram 
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interpretados com base na noção de “melhoria com relevância clínica” que permitiu 

realizar uma comparação entre grupos da proporção de indivíduos que apresentaram 

uma melhoria ou degradação nas escalas de sintomas e de função. Esta matéria será 

abordada de uma forma aprofundada no capítulo de materiais e métodos. 

Apresentamos de seguida um quadro (Quadro 7) com o resumo dos estudos 

consultados. 

 

Quadro 7: Estudos consultados sobre a influência da fisioterapia ou programas de exercícios na QdV da 
mulher com cancro da mama. 

 

Autores 

 

Tipo de Estudo 

Instrumento de 
Avaliação da 

QdV e 
momentos de 

Avaliação 

 

Intervenção 

 

Principais 
Resultados 

 
 
 
 

Cho et al., 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RCT 
GE: (n=24) 
Idade:46,6 anos 
 
GC: (n=24) 
Idade:50,7 anos 

 
EORTC C30 
EORTC BR23 
Avaliação da QdV: 
- 4 semanas após a 
cirurgia; 
- 8 semanas após a 
cirurgia. 
 

GE: Submetido a um 
programa de 
fisioterapia com 
alongamentos, terapia 
manual no membro 
superior e local da 
cirurgia e drenagem 
linfática manual (3x por 
semana ao longo de 4 
semanas). 
GC: Submetido ao 
mesmo programa, no 
entanto, sem a 
aplicação de drenagem 
linfática manual. 

Ambos os grupos 
registaram uma 
melhoria 
estatisticamente 
significativa entre a 
primeira e 2ª avaliação 
nas escalas de função 
e de sintomas. A 
melhoria a nível clínico 
foi mais acentuada no 
grupo Experimental. 

 
 
 
 

Sanchez et al., 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RCT 
GE (n= 76) 
Idade GE (53,3 anos) 
GC (n= 77) 
Idade GC (53,6 anos) 
 

EORTC C 30 
EORTC BR23 
 
Avaliação: 
- 3 a 5 dias após a 
cirurgia; 
- 3 semanas após a 
cirurgia; 
- 6 meses após a 
cirurgia; 
- 12 meses após a 
cirurgia 

Tratamento individual 
de fisioterapia + 
prevenção Vs 
prevenção. 
Início – 3 a 5 dias após 
a cirurgia 
Duração – 3 semanas 
Periodicidade - 3 x 
semana 
Duração da sessão – 
30 a 40 minutos 

O GE apresentou ao 
longo dos diferentes 
momentos de avaliação 
melhores scores nas 
escalas de função e de 
sintomas, no entanto 
sem diferenças 
estatisticamente 
significativas. Aos 12 
meses registaram-se 
diferenças clinicamente 
relevantes entre grupos 
na FF, FS e SMS (GE 
apresentou melhores 
scores). 

 
 
 
 
 

Waart et al., 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
RCT 
GE1 (n=76) 
Idade GE1 (49,9 anos) 
GE2 (n=77) 
Idade GE2 (50,5 anos) 
GC (n=77) 
Idade GC (51,6 anos) 

 
 
 
EORTC C30 
 
Avaliação: 
- Antes do início da QT; 
- No final da QT; 
- 6 meses após o final 
da QT. 

 
Programa de exercícios 
ao domicilio (5 dias por 
semana) Vs programa 
de exercícios 
supervisionado por 
fisioterapeuta (2 x por 
semana) Vs grupo sem 
programa de 
exercícios. 
Os programas de 
exercício iniciaram-se 
com a QT e 
prolongaram-se até 3 
semanas após o final 
da mesma. 

No final da QT os 
grupos 
intervencionados 
apresentaram uma 
melhoria 
estatisticamente 
significativa quando 
comparados ao grupo 
de Controlo na FF, Dor 
e fadiga. Após 6 meses 
os grupos 
intervencionados 
quando comparados ao 
de Controlo 
apresentaram 
diferenças 
estatisticamente 
significativas 
compatíveis com uma 
melhoria na Função 
Social e Dor. Não 
registaram diferenças 
entre grupos de 
exercícios. 
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Quadro 7: Continuação 

 

Autores 

 

Tipo de Estudo 

Instrumento de 
Avaliação da 

QdV e 
momentos de 

Avaliação 

 

Intervenção 

 

Principais 
Resultados 

 

 

 

Echáves et al., 
2015 

 

 

 

Revisão sistemática 

sobre 9 estudos RCT 

sobre o efeito do 

exercício na fadiga e 

QdV da mulher com 

cancro da mama. 

GE (n=556) 

GC (n=460) 

Idade = 55,2 

 

FACT G 

FACT B 

EORTC C30 

SF 36  

Avaliação: 

Fase activa do 

tratamento oncológico 

 

Plano de exercícios 

realizados na fase 

activa de tratamento, 

no decorrer de 21,4 

semanas em média, 

com uma frequência 

média de 2,5 sessões 

por semana e uma 

duração média por 

sessão de 45 minutos. 

 

Os doentes submetidos 

a exercícios 

supervisionados 

registaram uma 

melhoria ES quando 

comparados ao grupo 

de Controlo em relação 

à fadiga, ao bem-estar 

funcional e ao bem--

estar físico. Não se 

registaram DES entre 

grupos em relação ao 

BES e BEE. 

 

 

 

 

 

Harder et al., 2015 

 

 

 

RCT 

GE (n=45) 

Idade GE (54,6) 

GC (n=45) 

Idade GC (55,8) 

 

FACT-B+ 4 

Avaliação: 

- Após a cirurgia; 

- 10 semanas após a 

cirurgia; 

- 6 meses após a 

cirurgia. 

 

Plano de exercícios 

autoadministrado Vs 

Plano de exercícios e 

programa de ioga 

autoadministrado  

 

Nas escalas “Bem-

estar Físico”, “Bem-

estar Social”, “Bem-

estar Emocional” e 

“Bem-estar Funcional, 

não se registaram DES 

entre grupos às 10 

semanas e aos 6 

meses, no entanto 

ambos os grupos 

registaram diferenças 

clinicamente relevantes 

nos 2 períodos de 

avaliação (melhoria). 

 

 

 

 

 

 

Travier et al., 2015 

 

 

 

 

 

 

RCT 

GE (n=102) 

Idade GE (49,7) 

GC (n=102) 

Idade GC (49,5) 

 

EORTC C30 

SF36 

Avaliação: 

- 6 semanas após o 

diagnóstico; 

- No final de 18 

semanas de exercício; 

- Após 36 semanas. 

 

Programa de 

resistência e força no 

decorrer de 18 

semanas Vs grupo sem 

programa de 

exercícios. 

 

O programa de 

exercícios foi realizado 

2 x por semana e 

supervisionado por um 

fisioterapeuta. 

 

No decorrer das 18 

semanas houve um 

agravamento da fadiga 

em ambos os grupos. A 

fadiga física foi menos 

acentuada no GE 

(DES).Houve uma 

diminuição da QdV em 

todos os participantes: 

ESG, FF, FS (sem 

diferenças ESntre 

grupos). Às 18 

semanas o parâmetro 

“Alteração da Saúde” 

(SF36) apresentou 

melhores valores no 

GE (DES). Às 36 

semanas os valores da 

QdV entre grupos é 

favorável ao GE, no 

entanto, sem 

diferenças 

estatisticamente 

significativas. 
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Quadro 7: Continuação 

 

Autores 

 

Tipo de Estudo 

Instrumento de 
Avaliação da 

QdV e 
momentos de 

Avaliação 

 

Intervenção 

 

Principais 
Resultados 

 

 

 

 

Vargas et al., 2014 

 

 

 

 

 

RCT 

GE (n=21) 

Idade (47,27) 

GC (n=21) 

Idade (48,67) 

 

SF12 

EURO QoL-VAS 

EUROQoL-5D 

Avaliações: 

- Aproximadamente 6 
meses após a cirurgia, 
no início do programa 
de exercícios; 

- 8 semanas após o 
início do programa. 

 

 

GE: Tratamento de 
fisioterapia + treino de 
resistência aquática. 
Oito semanas de 
programa. 

 

GC: Folheto com 
informações úteis a 
sobreviventes com 
cancro da mama. 

 

 

Após 8 semanas o GE 
quando comparado ao 
GC apresentava uma 
melhoria ES na fadiga 
(p=0,001), saúde física 
geral (p=0,001), saúde 
mental geral (p=0,001) 
e na QdV global 
medida pelo 
EUROQoL-VAS. 

 

 

 

 

 

Steindorf et al., 
2014 

 

 

 

 

 

RCT 

GE= 79 

Idade: 55,2 

GC=78 

Idade:56,4 

 

EORTC C30 

EORTC BR23 

 

- Início dos tratamentos 
de RT; 

 

- 13 semanas após o 
início da RT. 

 

GE: Submetido a um 
programa de 
resistência ao esforço 
no decorrer de 12 
semanas (2x semana, 
60 minutos por sessão) 

 

GC: Exercícios de 
relaxamento muscular, 
no mesmo período, 
com a mesma 
periodicidade. 

 

A fadiga decresceu no 
GE quando comparado 
ao GC (p=0,044 
DE=0,25). Da baseline 
para o final do 
programa registou-se 
um aumento dos 
valores da QdV global 
no GE Vs GC, no 
entanto sem DES. O 
GE apresentou DES na 
FO (p=0,035 ES=0,31), 
D (p=0,040 ES=0,25). 
A FS, FE e IC 
melhoraram em ambos 
os grupos.  

 

 

 

 

Testa et al., 2014 

 

 

 

 

 

RCT (mulheres 
submetidas a MRM) 

CE = 35 

Idade: 54,3 

GC = 35 

Idade: 55,3 

 

EORTC C30 

EORTC BR23 

Avaliação QdV: 

- Antes da cirurgia; 

- 6 meses após a 
cirurgia. 

 

GE: Receberam o 
apoio do fisioterapeuta 
2 dias após a cirurgia e 
no decorrer do 
internamento. Após a 
remoção de drenos 
foram submetidos a 20 
sessões de fisioterapia. 

GC: Sem apoio da 
fisioterapia 

O GE registou 
melhorias 
estatisticamente 
significativas entre a 
baseline e os 6 meses 
após a cirurgia no 
ESG,FE, FS, IC, PF, 
SM, SMS. O GC, no 
mesmo período, 
registou uma 
degradação nas 
escalas de ESG, IC e 
PF. Aos 6 meses o GE 
apresentou melhores 
scores (DES) nas 
escalas de função e de 
sintomas quando 
comparado ao GC. 

 

 

 

UnuKovych et al., 
2014 

 

 

 

RCT 

GE (n=24) 

Idade= 43 

GC (n=19) 

Idade = 43 

 

SF36 

- Antes da cirurgia; 

- 6 meses após a 
cirurgia; 

- 12 meses após a 
cirurgia; 

- 24 meses após a 
cirurgia. 

GE: Mulheres 
submetidas a 
mastectomia profilática 
com reconstrução. 
Submetidas a 6 
sessões de fisioterapia 
intervaladas por 3 
meses de exercícios 
realizados ao domicílio 
(2 x semana). A FT 
teve início 6 meses 
após a cirurgia. 
GC: Mulheres nas 
mesmas condições 
sem o apoio da 
fisioterapia. 

Na avaliação realizada 
24 meses após a 
cirurgia não se 
registaram DES entre 
grupos, no entanto, o 
GE apresenta melhoria 
com relevância clínica 
na FF, Saúde geral, FE 
e saúde mental. O 
artigo não apresenta 
valores sobre outros 
períodos de avaliação. 
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Quadro 7: Continuação 

 

Autores 

 

Tipo de Estudo 

Instrumento de 
Avaliação da 

QdV e 
momentos de 

Avaliação 

 

Intervenção 

 

Principais 
Resultados 

 

 

 

Singh et al., 2013 

 

Quasi-Experimental 

GE (n=42) 

Idade: 55,1 

GC (n=31) 

Idade:62,8 

 

FACT-B+4 

 

- Antes da cirurgia; 

 

- 7 meses após a 
cirurgia. 

 

GE: Educação pré 
operatória + fisioterapia 
precoce+ monitorização 
ao 1º e 6º mês pós 
cirurgia. 

Nota: Na monitorização 
caso fosse necessário 
era realizada 
fisioterapia individual 
ao longo de 3 semanas 
/ 3x semana. 

GC: Programa de 
educação pré 
operatória 
(aconselhamento e 
programa de 
exercícios). 

 

 

Aos 7 meses após a 
cirurgia o GE 
apresentou uma 
melhoria nas escalas 
de sintomas e de 
função e o GC um 
agravamento, no 
entanto, não houve 
DES. 

 

 

Hayes et al., 2013 

    

 RCT 

GE1 (n=67) 
Idade:51,2 
 
GE2 (n=67) 
Idade:52,2 
 
GC (n=60) 
Idade:53,9 
 

 
FACT G 
FACT B 
 
Avaliação: 
- 5 semanas após a 
cirurgia; 
- 6 meses após a 
cirurgia; 
- 12 meses após a 
cirurgia. 

GE1: 6 semanas após 
a cirurgia e ao longo de 
8 meses os doentes 
tiveram o apoio de um 
profissional e 
realizaram um 
esquema de exercícios 
4 vezes por semana 
(180 minutos). 

GE2:Esquema idêntico 
ao GE1, no entanto, as 
orientações foram 
dadas por telefone. 

GC: Não realizaram 
esquema de exercícios 
predefinido.  

Os grupos com 
intervenção tiveram 
uma melhoria após 6 
meses e 12 meses. A 
melhoria foi 
clinicamente relevante 
nos dois momentos 
para o GE2 enquanto 
no GE1 apenas foi 
clinicamente relevante 
aos 12 meses. O GC 
agravou a QdV aos 6 
meses e melhorou aos 
12 meses. Não houve 
DES entre grupos 
Experimentais. 

 

 

 

 

Kilbreath et al., 
2012 

 

 

 

 

 

RCT 

GE (n=96) 
Idade:53,5 
 
GC (n=61) 
Idade:51,6 

 

 

EORTC BR23 

Avaliação da QdV: 

- 4 semanas após a 
cirurgia; 
- 3 meses após a 
cirurgia; 
- 9 meses após a 
cirurgia. 

 

GE: Programa de 
exercícios 
(alongamentos e 
resistência) iniciados 4 
semanas após a 
cirurgia e ao longo de 8 
semanas (uma sessão 
supervisionada 
semanalmente). 
Restante programa 
realizado ao domicílio. 

GC: Sem acesso ao 
programa de exercícios 

Após o programa e 6 
meses após o final do 
mesmo, não se 
registaram diferenças 
estatisticamente 
significativas entre 
grupos em relação aos 
SMS e SM. 
Comparando apenas 
doentes submetidos a 
BGS, o GE apresentou 
uma redução mais 
acentuada da 
sintomatologia. O GE 
Vs GC, apresentou 
uma melhoria (DES) na 
amplitude e força do 
membro superior. 
 

 

 

Gautam et al., 2011 

 

 

Pré-Experimental 

n=32 

Idade=46,56 anos 

SF36 

- Antes do programa de 
exercícios e após as 
doentes terem sido 
submetidas a 
mastectomia, a QT 
adjuvante e RT; 

- Após 8 semanas de 
exercícios realizados 
ao domicílio. 

Programa de exercícios 
(membros superiores, 
coluna cervical, tronco 
e respiração) 
realizados ao domicílio 
no decorrer de 8 
semanas. O programa 
foi supervisionado por 
um fisioterapeuta. 

Após o programa o 
grupo de doentes 
apresentou uma 
melhoria ES e com 
relevância clínica na 
FF, FO, Dor, Saúde 
Geral, FS, FE e Saúde 
Mental. 
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Quadro 7: Continuação 

 
Autores 

Tipo 
De Estudo 

Instrumento de 
Avaliação da 

QdV e 
momentos de 

Avaliação 

 
Intervenção 

 
Principais 

Resultados 

 

Mandelblatt et al., 
2011 

 

 

Estudo prospetivo de 
coorte 

n=2279 

Idade=59,7 

 

FACT B 

O tempo médio entre o 
diagnóstico e a 
baseline foi de 2,24 
meses. 

 

 

A atividade física no 
decorrer da fase activa 
de tratamento 
oncológico tem uma 
associação positiva 
com todas as 
subescalas da QdV 
(FF, FS, FS, SM, QdV 
global) com exceção 
para o estado 
emocional. 

 

 

 

Oliveira et al., 2010 

 

 

 

 

 

RCT 

GE (n=28) 

Idade=52,7 

GC (n=27) 

Idade=48,5 

 

FACT G 

FACT-B 

- Início da RT (em 
média 2 a 3 meses pós 
cirurgia) 

- Final da RT 

- 6 meses após o final 
da RT. 

 

GE: Programa de 
fisioterapia de grupo ao 
longo dos tratamentos 
de RT. 

 

GC: Sem o apoio do 
programa de 
fisioterapia ao longo da 
RT. 

No final da radioterapia 
não se registaram DES 
entre grupos nas 
escalas de QdV. Aos 6 
meses pós radioterapia 
o GE apresentou uma 
melhoria 
estatisticamente 
significativa quando 
comparado ao GC nas 
escalas do FACT B 
(p=0,005); FACTG (p= 
0,004) e na soma das 
subescalas do bem-
estar físico, funcional e 
sintomas mama 
(p=0,006). 

 

 

 

Leites et al., 2010 

 

 

Pré-Experimental 

 

n= 10 

 

Idade = 53,5 

 

WHOQOL Bref 

 

- 3 a 4 semanas após a 
cirurgia; 

- 8 semanas após o 
início da FT. 

A fisioterapia iniciou-se 
3 a 4 semanas após a 
cirurgia, baseando-se 
numa sessão semanal 
supervisionada por um 
fisioterapeuta e um 
esquema de exercícios 
realizado ao domicilio 3 
vezes por semana 
(alongamento e 
fortalecimento). O 
programa teve a 
duração de 8 semanas 

Não se registaram DES 
entre avaliações nas 
diferentes dimensões 
da QdV. 

 

 

 

 

PoorKiani et al., 
2010 

 

 

 

 

RCT 

GE (n=33) 

Idade=40,7 

 

GC (n=33) 

Idade = 36,7 

 

 

 

 

EORTC C30 

EORTC BR23 

- Antes do início da 
fisioterapia; 

- Após uma semana de 
tratamentos de 
fisioterapia; 

- 3 meses após o final 
do programa de 
fisioterapia. 

GE: Os doentes foram 
submetidos a 
tratamentos de 
fisioterapia + programa 
de educação, ao longo 
de aproximadamente 2 
meses, realizando 3 
sessões por semana. 
Realizaram entre 10 a 
30 sessões. 

GC: Os doentes não 
foram alvo de 
intervenção 

A primeira avaliação foi 
realizada 6 meses após 
terem terminado os 
tratamentos de RT ou 
QT.  

Após uma semana de 
intervenção: o GE 
quando comparado ao 
GC apresentou 
melhores valores (DES) 
nas escalas de ESG 
(p=0,001), FO 
(p=0,005), FE 
(p=0,003) e D 
(p=0,005). 

3 meses após a 
intervenção: O GE 
quando comparado ao 
GC apresentou 
melhores resultados 
(DES) nas escalas 
(p<0,001) de ESG, FE, 
FO, FE, F, D, IC, PF, 
SM, SMS. 
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Autores 

Tipo 
De Estudo 

Instrumento de 
Avaliação da 

QdV e 
momentos de 

Avaliação 

 
Intervenção 

 
Principais 

Resultados 

 

 

Cadmus et al., 
2009 

 

 

 
 
 
RCT 
GE (n=25) 
Idade:54,5 
GC (n=25) 
Idade:54 

FACT B 
SF36 
 
Avaliação QdV: 
- Início das terapias 
adjuvantes; 
- 6 meses após o início 
do programa de 
exercícios. 

GE: Programa de 
exercícios ao domicílio 
no decorrer de 6 
meses. Periodicidade 
de 5 sessões 
semanais, com a 
duração de 30 minutos. 
Supervisão por 
telefone. 

GC: Sem acesso ao 
programa de 
exercícios. 

Comparando o GE com 
o GC, entre avaliações 
não se registaram 
diferenças 
estatisticamente 
significativas ou 
clinicamente relevantes 
nas diferentes 
dimensões da QdV. 
Registou-se no entanto 
uma melhoria em 
ambos os grupos entre 
avaliações. 

 

 

 

Silva et al., 2008 

 

RCT 

GE com LA (n=31) 

Idade = 56,5 

GE com BGS (n=30) 

Idade = 52,3 

GC (n=28) 

Idade = 57,2 

 

FACT- B 

- Antes da cirurgia; 

- No final do programa 
de reabilitação (30 dias 
após a cirurgia); 

- 6 meses após a 
cirurgia. 

 

GE: O programa 
iniciou-se após a 
cirurgia ao longo de 4 
semanas, com uma 
periodicidade de 3 
sessões por semana. O 
apoio era dado em 
grupo. 

GC: Sem apoio por 
parte da fisioterapia. 

O GE com LA teve uma 
melhoria ES entre o 1º 
e 2º momento de 
avaliação nos SM, 
BEE, BEF, BES. No GE 
com BGS entre o 1º e 
2º momento de 
avaliação apenas 
registou-se  uma DES 
no BEE. Após 6 meses 
da cirurgia a melhoria 
no BEE era ES nos 
dois grupos 
Experimentais. Não se 
registaram DES entre 
os GE e o GC ao longo 
dos 3 momentos de 
avaliação. 

 

 

 

 

Beurskens et al., 
2007 

 

 

RCT 

 

GE (n=15) 

Idade =53,7 

 

GC (n=15) 

Idade = 55,4 

 

SIP (Sickness Impact 
Profile) 

 

- Antes do inico da 
fisioterapia; 

- 3 meses após o início 
da fisioterapia; 

- 6 meses após o início 
da FT. 

GE: Tratamentos de 
fisioterapia individual 
com início 2 semanas 
após a cirurgia. As 
sessões foram 
realizadas 1 a 2 x por 
semana até perfazerem 
em média 9 sessões 
(aproximadamente 3 
meses de programa) 
Os doentes eram 
aconselhados a 
realizarem um 
esquema de 10 
minutos de exercícios 
diários. 

GC: Entregue folheto 
com informação sobre 
prevenção de edema e 
exercícios pós-cirurgia. 

No final de 3 meses e 6 
meses após o inicio da 
fisioterapia registou-se 
uma melhoria ES 
(p<0,001) no GE 
quando comparado ao 
GC na função do 
membro superior, na 
dor e na QdV. Quando 
ajustado para fatores 
de confundimento, a 
melhoria da QdV 
apenas é ES aos 3 
meses. 

 

 

 

 

Mutrie et al., 2007 

 

 

 

RCT 

GE (n=101) 

Idade=51,3 

GC(n=102) 

Idade=51,8 

 

 

FACT G 

FACTB 

- Baseline (em média 6 
meses após o 
diagnóstico; 

- 12 semanas e 6 
meses após o início do 
programa de 
exercícios. 

 

GE: Programa de 
exercícios em grupo 
(supervisionado) no 
decorrer de 12 
semanas. 
Periodicidade de 2 
classes por semana e 
uma ao domicilio, 

GC: Recebeu apenas 
um folheto com linhas 
de orientação sobre 
exercício em patologia 
oncológica. 

12 semanas após o 
início do programa o 
GE quando comparado 
ao GC apresentou 
melhores valores (DES) 
para os sintomas 
específicos da mama e 
para a mobilidade do 
membro superior. 

6 meses após o início 
do programa o GE 
quando comparado ao 
GC registou melhores 
valores (DES) para a 
QdV global, função 
social, sintomas mama 
e mobilidade do 
membro superior. 
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Autores 
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Avaliação da 

QdV e 
momentos de 

Avaliação 

 
Intervenção 

 
Principais 

Resultados 

 

 

 

 

Gordon et al., 2005 

 

 

 

 

Quasi – Experimental 

 

GE1 (n=36) 

Idade=59 

GE2 (n=31) 

Idade= 54 

GC (n=208) 

Idade = 55 

FACT G 

FACT-B 

 

- Comparação nos 
grupos Experimentais 
entre o período pré e 
pós programa de 
intervenção; 

- Comparação entre GE 
e GC aos 6 e 12 meses 
pós diagnóstico. 

GE1: Apoio de um 
fisioterapeuta no 
domicílio, 5 dias após a 
cirurgia e ao longo de 6 
semanas (3 x semana, 
1 hora). 

GE2: Apoio de um 
educador físico 
(ginásio), 4 a 8 
semanas após a 
cirurgia, ao longo de 8 
semanas (1 x semana, 
1 a 2 horas) 

GC: Sem acesso aos 
programas de 
exercício. 

- O GE1, 2 meses após 
a cirurgia registou uma 
melhoria ES na FF, 
SMS, ESG e na função 
do membro superior. 

- O GE2 não registou 
uma melhoria ES entre 
o início e o final do 
programa. 

- Dos 6 e aos 12 meses 
após o diagnóstico 
houve uma melhoria 
nas escalas de 
sintomas e de função 
nos 3 grupos, não se 
registando DES entre 
grupos. 

 

 

 

Campbell et al., 
2005 

 

 

 

 

 

RCT 

GE (n=12) 

Idade: 48 

GC (n=47) 

Idade:47 

 

FACT G 

FACT B 

Avaliação QdV: 

- Antes da intervenção; 

- 12 semanas após a 
intervenção 

GE: Programa de 
exercícios 
supervisionados ao 
longo de 12 semanas, 
com uma periodicidade 
de 2x semana (30 
minutos por sessão). 
Programa teve início 
entre o 2º e 3º ciclo de 
quimioterapia ou 2ª e 3ª 
semana de 
radioterapia. 

GC: Sem acesso ao 
programa de 
exercícios. 

 

No final das 12 
semanas de exercícios 
o GE apresentou uma 
melhoria nos scores 
das escalas de função 
e de sintomas 
enquanto o grupo de 
Controlo sofreu uma 
degradação das 
mesmas, existindo uma 
diferença 
estatisticamente 
significativa entre 
grupos na QdV Global. 

 

 

Moreira & Manaia, 
2005 

 

 

Pré-Experimental 

n=14 

Idade:37 a 69 anos. 

Questionário construído 
e validado para a 
população brasileira 
pela Universidade de 
Londrina. 

 

- Após a cirurgia; 

- 8 Meses após a 
cirurgia. 

Tratamento individual 
de fisioterapia no 
decorrer de 8 meses. 
Não é especificada a 
frequência. 

Entre avaliações 
registou-se uma 
melhoria 
estatisticamente 
significativa na QdV 
global e na função 
física. 

RCT – Randomized Controlled Trial                                        FS – Função social 
ES – Estatisticamente significativo                                          IC – Imagem corporal 
DES – Diferença estatisticamente significativa                       PF – Perspetiva futura                       
DE – Dimensão do efeito                                                        SMS – Sintomas membro superior 
GE – Grupo Experimental                                                       SM – Sintomas mama                                                
GC – Grupo de Controlo                                                         LA – Linfadenectomia axilar 
ESG – Estado de saúde global                                               BES – Bem-estar social                                                                                              
FF – Função física                                                                  BGS- Biópsia do gânglio sentinela 
FE – função emocional                                                           BEF – Bem-estar físico 
BEE – Bem-estar emocional                                                                                               

 

Após a revisão de literatura sobre a influência da fisioterapia ou de programas de 

exercícios específicos na QdV de mulheres com cancro da mama na fase aguda de 

sobrevivência, verificámos que nos estudos consultados foram utilizados diferentes 
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instrumentos de medição da QdV, diferentes momentos de avaliação, diferentes 

metodologias de estudo, amostras de diferentes dimensões e diferentes protocolos de 

intervenção sobre o grupo experimental, pelo que não se torna fácil realizar uma 

comparação entre estudos ou retirar conclusões generalistas. Tentámos realizar um 

resumo sobre os principais resultados dos estudos consultados, tendo optado por relatar 

os resultados obtidos próximo dos 3 meses pós-cirurgia, 6 meses pós-cirurgia e 9 meses 

pós-cirurgia.  

Segundo alguns autores, os doentes submetidos a um programa de fisioterapia ou de 

exercícios específicos para mulheres submetidas a cirurgia a cancro da mama, entre o 

segundo e o quarto mês após a cirurgia (aproximadamente), quando comparados a um 

grupo de Controlo (sem apoio da fisioterapia ou programa de exercícios), apresentam 

melhoria estatisticamente significativa na QdV global e em algumas escalas de função 

e de sintomas:  

 Estado de Saúde Global, Função Física, Função Ocupacional, Função 

Emocional, Função Social, Dor, Sintomas Mama e Sintomas Membro Superior 

(Cho et al., 2016); 

 Bem-Estar Físico, Bem-Estar Social, Bem-Estar Emocional, Bem-Estar 

Funcional (Harder et al., 2015); 

 Fadiga, Função Ocupacional, Dor (Steindorf et al., 2014); 

 Estado de Saúde Global (Cho et al., 2016; Beurskens et al., 2007; Gordon et al., 

2005; Campbell et al., 2005). No estudo realizado por Steindorf et al. (2014), 

registou-se uma melhoria mais acentuada do ESG no grupo Experimental, no 

entanto, sem existir uma diferença estatisticamente significativa; 

 Estado de Saúde Global, Função Física e Sintomas Membro Superior (Gordon 

et al., 2005); 

 No estudo realizado por Campell et al. (2005), o grupo Experimental registou 

uma melhoria no Bem-estar Físico, Bem-estar Funcional e Sintomas Mama e o 

grupo de Controlo uma degradação nas mesmas escalas, no entanto, não 

existiram diferenças estatisticamente significativas. 

Existem, no entanto, outros autores que afirmam não existirem diferenças 

estatisticamente significativas, no mesmo período, entre mulheres com cancro da mama 

submetidas a cirurgia com ou sem apoio por parte da fisioterapia ou programa de 

exercícios: 
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 Sintomas Membro Superior, Sintomas Mama (Kilbreath et al., 2012). Neste 

estudo as doentes submetidas a cirurgia com BGS que beneficiaram do apoio 

da fisioterapia registaram uma redução mais acentuada dos sintomas; 

 Estado de Saúde Global, Função Física, Função Ocupacional, Função Social, 

Sintomas Mama (Oliveira et al., 2010; Leites et al., 2010). 

 

De acordo com alguns estudos, seis meses após a cirurgia, mulheres com cancro da 

mama que tiveram o apoio por parte de um fisioterapeuta ou de um programa específico 

de exercícios apresentam uma melhoria estatisticamente significativa ou clinicamente 

relevante em algumas escalas de função e de sintomas quando comparadas a um grupo 

de Controlo sem fisioterapia: 

 Função Física, Dor, Náuseas e Vómitos (Waart et al., 2015); 

 Bem-Estar Físico, Bem-Estar Funcional, Bem-Estar Emocional, Bem-Estar 

Social (Harder et al., 2015) 

 Fadiga, Bem-Estar Funcional, Bem-Estar Físico (Echaves et al., 2015) 

 Estado de Saúde Global, Função Emocional, Função Social, Imagem 

Corporal, Perspetiva Futura, Sintomas Mama, Sintomas Membro Superior 

(Testa et al., 2014); 

 Qualidade de Vida Global (Hayes et al., 2013). 

Outros autores, seis meses após a cirurgia, registaram uma melhoria nos scores do 

grupo Experimental (com apoio da fisioterapia ou programa de exercícios específicos) 

quando comparados ao grupo de Controlo, no entanto, sem diferenças estatisticamente 

significativas: 

 Estado de Saúde Global, Função Física, Função Ocupacional, Função Social, 

Perspetiva Futura, Fadiga, Sintomas Mama, Sintomas Membro Superior 

(Sanchez et al., 2015); 

 Estado de Saúde Global, Função Ocupacional, Função Social, Fadiga, (Waart et 

al., 2015); 

 Bem-Estar Social, Bem-estar Emocional (Echáves et al., 2015); 

 Qualidade de Vida Global (Beuskens et al., 2007); 

 Bem-Estar Físico, Bem-Estar Funcional, Bem-Estar Emocional, Bem-Estar 

Social (Singh et al., 2013); 

Segundo Travier et al. (2015), seis meses após a cirurgia os valores das escalas de 

função e de sintomas (ESG, FF, FS, F) sofrem uma degradação independentemente da 
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mulher com cancro da mama ter ou não apoio por parte da fisioterapia, porém, o grupo 

com apoio da fisioterapia apresenta uma degradação menos acentuada quando 

comparado a um grupo de mulheres com cancro da mama sem o acesso a um programa 

de fisioterapia ou programa de exercícios específico. 

Em alguns estudos, seis meses após a cirurgia, registou-se uma degradação de 

algumas escalas de função e de sintomas no grupo de Controlo: 

 Qualidade de Vida Global, Imagem Corporal e Perspetiva Futura (Testa et al., 

2014); 

 Qualidade de Vida Global (Hayes et al., 2013); 

 Bem-Estar Físico, Bem-Estar Funcional, Bem-Estar Emocional, Bem-Estar 

Social (Singh et al., 2013). 

Noutros estudos, seis meses após a cirurgia, não se registaram diferenças nos scores 

(estatisticamente significativas ou clinicamente relevantes) das escalas de função e de 

sintomas quando comparadas mulheres com cancro da mama com apoio da fisioterapia 

e sem apoio da fisioterapia: 

 Sintomas Mama, Sintomas Membro Superior (Kilbreath et al., 2012); 

 Qualidade de Vida Global, Bem-Estar Físico, Bem-Estar Funcional, Bem-Estar 

Emocional, Bem-Estar Social (Cadmus et al., 2009; Silva et al., 2008). 

 

Segundo alguns autores, entre o nono e décimo mês pós-cirurgia as mulheres com 

cancro da mama que tiveram o apoio por parte da fisioterapia ou de um programa de 

exercícios, quando comparadas a mulheres que não foram alvo dos mesmos 

programas, apresentam melhorias estatisticamente significativas em algumas escalas 

de função e de sintomas: 

 Função Física, Função Social (Sanchez et al., 2015); 

 Função Social, Dor (Waart et al., 2015); 

 Fadiga, Saúde Física Global, Saúde Mental Global, QdV global (Vargas et al., 

2014);  

 Função Ocupacional, Saúde Global, Função Física Global, Função Mental 

Global, Sintomas Mama (Hayes et al., 2013); 

 Função Física, Função Ocupacional, Dor, Saúde Global, Função Social, Função 

Emocional Saúde Mental (Gautam et al., 2011); 

 Estado de Saúde Global, Função Ocupacional, Função Emocional, Dor 

(Poorkiani et al., 2010); 
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 QdV Global, Função Física, Função Social, Função Ocupacional, Função 

Emocional, Sintomas Mama (Oliviera et al., 2010), 

 Sintomas Mama, Sintomas Membro Superior (Mutrie et al., 2007); 

 QdV global, Função Física (Moreira; Manaia, 2005). 

Outros autores afirmam que entre o nono e décimo mês pós-cirurgia não existem 

diferenças estatisticamente significativas nas escalas de função ou de sintomas de 

mulheres com cancro da mama que tiveram o acesso a fisioterapia ou a um programa 

de exercícios quando comparadas a mulheres com cancro da mama sem o acesso aos 

mesmos programas: 

 Sintomas Membro Superior. O grupo Experimental obteve uma melhoria clinica 

relevante, no entanto, sem diferenças estatisticamente significativas em relação 

ao grupo de Controlo (Sanchez et al., 2015); 

 Função Física, Fadiga (Waart et al., 2015); 

 Fadiga, Estado de Saúde Global, Função Ocupacional (Travier et al., 2015); 

 Função Física, Função Ocupacional, Saúde Global, Função Física Global, 

Função Mental Global, Sintomas Mama (Gordon et al., 2005). 

  

Sugerimos a consulta do apêndice II para a obtenção de uma informação mais 

pormenorizada dos estudos mencionados anteriormente. Neste são apresentados os 

resumos dos estudos consultados, permitindo uma informação detalhada sobre o tipo 

de estudo, instrumentos de medida, momentos de avaliação e principais resultados. 

 

4. Síntese da revisão de literatura 

A revisão de literatura permitiu concluir: 

 O cancro da mama é um problema de saúde pública a nível mundial; 

 Em Portugal, e na mulher, o cancro da mama é a doença oncológica com maior 

incidência, prevalência e mortalidade; 

 No cancro da mama, o diagnóstico precoce e a efetividade das terapias 

oncológicas, têm estado na base de um aumento do número de sobreviventes; 

 Os sobreviventes a cancro da mama apresentam problemas clínicos e sociais 

específicos; 

 Os métodos utilizados no tratamento a cancro da mama estão em grande e 

permanente evolução, podendo levar a que existam ao longo do tempo 

diferentes necessidades por parte deste grupo de doentes; 
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 Os profissionais de saúde devem ter a responsabilidade de detetar as 

necessidades sentidas pelos doentes, por forma a adaptar as estruturas e 

processos, com o objetivo de manter uma boa qualidade de serviço prestado; 

 A QdV é uma medida de resultado em oncologia. A avaliação da qualidade de 

vida engloba dados objetivos e subjetivos, tendo subjacente a avaliação da 

eficácia e eficiência dos cuidados de saúde na qualidade de vida percebida pelas 

próprias pessoas que apresentam a patologia; 

 A QdV da mulher com cancro da mama pode ser avaliada através de diferentes 

instrumentos de medida. Os questionários EORTC C30 e EORTC BR23 são 

considerados instrumentos de medida com validade, fiabilidade e sensibilidade, 

estando validados para a população portuguesa; 

 Nos últimos anos houve uma evolução nos procedimentos cirúrgicos no cancro 

da mama. A cirurgia evoluiu no sentido da preservação do máximo de estruturas 

linfáticas; 

 A cirurgia a cancro da mama com BGS permitiu reduzir a morbilidade no membro 

superior e tronco do lado da cirurgia; 

 As doentes com cancro da mama submetidas a cirurgia com BGS são 

submetidas a diversas terapias oncológicas (QT, RT, HT, IT). O efeito dessas 

terapias sobrepõe-se à menor agressividade da cirurgia com BGS, levando a 

que exista uma diminuição da QdV dessas doentes no decorrer da fase aguda 

de sobrevivência (12 meses pós-diagnóstico); 

 No IPOLFG as doentes com cancro da mama submetidas a cirurgia com BGS 

representam mais de 50% do grupo total de mulheres diagnosticadas com 

cancro da mama; 

 A fisioterapia e um programa de exercícios específicos para doentes com cancro 

da mama podem diminuir a morbilidade associada à cirurgia e restantes terapias 

oncológicas, no decorrer da fase aguda de sobrevivência; 

 A fisioterapia e um programa de exercícios específicos podem contribuir de 

forma positiva para a melhoria da QdV das mulheres com cancro da mama, no 

decorrer da fase aguda de sobrevivência; 

 Algumas guidelines para o diagnóstico e tratamento do cancro da mama 

delineadas por algumas instituições a nível internacional recomendam a inclusão 

de fisioterapeutas na equipa multidisciplinar de profissionais de saúde e 

aconselham a facilitação do acesso dos doentes com cancro da mama aos 

Serviços especializados em reabilitação física; 
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 As recomendações nacionais para o diagnóstico e tratamento do cancro da 

mama centram-se apenas no diagnóstico, cirurgia e terapias oncológicas 

utilizadas no tratamento do cancro da mama, não fazendo nenhuma referência 

à necessidade do apoio por parte do fisioterapeuta a esse grupo de doentes.  

 No IPOLFG as mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgia com 

linfadenectomia axilar, contam com o apoio da fisioterapia desde as 24 horas 

pós-cirurgia e ao longo das restantes fases de sobrevivência; 

 No IPOLFG as mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgia com BGS, 

não contam com o apoio protocolado por parte da fisioterapia; 

 Torna-se relevante que seja esclarecido se a fisioterapia contribui para a 

melhoria da QdV da mulher com cancro da mama submetida a cirurgia com BGS, 

tentando, desta forma, esclarecer se a fisioterapia pode contribuir para a 

qualidade de serviço prestado a esse grupo de doentes. 
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III. Objetivos 

Tendo como linha orientadora as questões de investigação deste estudo, foram 

delineados os objetivos gerais e específicos. 

 

1. Objetivos Gerais 

Foram definidos dois objetivos gerais: 

a) Avaliar se a fisioterapia contribui para a melhoria das diferentes dimensões da 

Qualidade de Vida da mulher com cancro da mama submetida a cirurgia com 

biópsia do gânglio sentinela e a outras terapias oncológicas, no decorrer dos 

primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um grupo de controlo 

sem fisioterapia; 

b) Avaliar se a fisioterapia atua como efeito protetor, na prevenção da degradação  

da QdV global, da função e de sintomas, na mulher com cancro da mama 

submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras terapias 

oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um 

grupo de controlo sem fisioterapia. 

 

2. Objetivos Específicos 

A definição dos objetivos gerais levanta a necessidade de definir objetivos mais 

específicos, que permitam uma resposta às diferentes questões de investigação. 

Partindo deste pressuposto, foram definidos objetivos específicos para os objetivos 

gerais acima mencionados: 

 Objetivos específicos relacionados com o objetivo geral a): 

a1) Avaliar se a fisioterapia permite melhorar o estado de saúde global da mulher 

com cancro da mama, submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a 

outras terapias oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando 

comparado a um grupo de controlo; 

         a2) Avaliar se a fisioterapia permite melhorar a função física na mulher com cancro 

da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras terapias 

oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um grupo de 

controlo; 
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         a3) Avaliar se a fisioterapia permite melhorar a função ocupacional na mulher com 

cancro da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras 

terapias oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um 

grupo de controlo; 

         a4) Esclarecer se a fisioterapia permite melhorar o estado emocional da mulher 

com cancro da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras 

terapias oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um 

grupo de controlo; 

        a5) Verificar se a fisioterapia permite à mulher com cancro da mama, submetida a 

cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras terapias oncológicas, melhorar a 

sua função social, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um 

grupo de controlo; 

        a6) Verificar se a fisioterapia permite à mulher com cancro da mama, submetida a 

cirurgia  com biópsia do gânglio sentinela e a outras terapias oncológicas, ter uma 

melhor perspetiva futura, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a 

um grupo de controlo; 

         a7) Avaliar se a fisioterapia permite à mulher com cancro da mama, submetida a 

cirurgia  com biópsia do gânglio sentinela e a outras terapias oncológicas, ter uma 

melhor imagem corporal, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a 

um grupo de controlo; 

         a8) Verificar se a fisioterapia permite à mulher com cancro da mama, submetida a 

cirurgia  com biópsia do gânglio sentinela e a outras terapias oncológicas, ter uma menor 

fadiga, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um grupo de 

controlo. 

           a9) Esclarecer se a fisioterapia tem influência na redução da dor na mulher com 

cancro da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras 

terapias oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um 

grupo de controlo. 

           a10) Verificar se a fisioterapia tem influência na melhoria dos sintomas 

relacionados com a zona da cirurgia (dores no local, edema local, sensibilidade, 

alterações cutâneas) na mulher com cancro da mama submetida a cirurgia com biópsia 

do gânglio sentinela e a outras terapias oncológicas, nos primeiros 9 meses após a 

cirurgia, quando comparado a um grupo de controlo. 
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           a11) Avaliar se a fisioterapia melhora os sintomas relacionados com o membro 

superior (dificuldade em mobilizar, edema e dor no membro superior) na mulher com 

cancro da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras 

terapias oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um 

grupo de controlo. 

 

 Objetivos específicos relacionados com o objetivo geral b): 

 b1) Avaliar se a fisioterapia atua como efeito protetor, na prevenção da degradação 

do estado de saúde global, na mulher com cancro da mama submetida a cirurgia 

com biópsia do gânglio sentinela e a outras terapias oncológicas, nos primeiros 9 

meses após a cirurgia, quando comparado a um grupo de controlo. 

 b2) Avaliar se a fisioterapia atua como um efeito protetor, na prevenção da 

degradação da função física, na mulher com cancro da mama submetida a cirurgia 

com biópsia do gânglio sentinela e a outras terapias oncológicas, nos primeiros 9 

meses após a cirurgia, quando comparado a um grupo de controlo. 

      b3) Avaliar se a fisioterapia permite prevenir a degradação da função ocupacional 

na mulher com cancro da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela 

e a outras terapias oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando 

comparado a um grupo de controlo; 

     b4) Esclarecer se a fisioterapia previne a degradação da função emocional na mulher 

com cancro da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras 

terapias oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um 

grupo de controlo; 

       b5) Verificar se a fisioterapia previne a degradação da função social na mulher com 

cancro da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras 

terapias oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um 

grupo de controlo; 

      b6) Verificar se a fisioterapia previne a degradação da perspetiva futura na mulher 

com cancro da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras 

terapias oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um 

grupo de controlo; 

       b7) Avaliar se a fisioterapia previne a degradação da imagem corporal na mulher 

com cancro da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras 
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terapias oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um 

grupo de controlo; 

      b8) Verificar se a fisioterapia previne o agravamento do sintoma fadiga na mulher 

com cancro da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras 

terapias oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um 

grupo de controlo; 

      b9) Esclarecer se a fisioterapia previne o agravamento da dor na mulher com cancro 

da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras terapias 

oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado a um grupo de 

controlo; 

     b10) Verificar se a fisioterapia previne o agravamento dos sintomas relacionados com 

a zona da cirurgia (dores no local, edema local, sensibilidade, alterações cutâneas) na 

mulher com cancro da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a 

outras terapias oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado 

a um grupo de controlo. 

    b11) Avaliar se a fisioterapia previne o agravamento dos sintomas relacionados com 

o membro superior (dificuldade em mobilizar, edema e dor no membro superior) na 

mulher com cancro da mama submetida a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a 

outras terapias oncológicas, nos primeiros 9 meses após a cirurgia, quando comparado 

a um grupo de controlo. 
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IV. Material e Métodos 

Neste capítulo, dedicado às questões metodológicas, são apresentados os métodos 

considerados ideais para responder às questões de investigação, delineando-se o tipo 

de estudo, os doentes participantes, as variáveis, a unidade de análise, os métodos e 

técnicas de recolha de dados, os procedimentos, a metodologia de tratamento de dados 

e questões éticas.  

 

1. Desenho de estudo - Tipo de Estudo 

Segundo Gordis (2011), um dos principais objetivos da saúde pública ou da clínica, é 

modificar a história natural de uma doença, com a finalidade de prevenir ou atrasar a 

morte ou a incapacidade e melhorar a saúde do paciente ou da população. A seleção 

das melhores medidas preventivas ou terapêuticas para atingir esse objetivo, necessita 

do desenvolvimento de estudos que validem o valor dessas mesmas medidas. O ensaio 

aleatorizado é considerado o desenho ideal para avaliar novas formas de intervenção, 

incluindo novas formas de organizar e prestar cuidados de saúde. Com a aleatorização 

pretende-se aumentar a probabilidade dos grupos serem comparáveis em relação às 

características que podem afetar o prognóstico. Para realizar uma seleção aleatória é 

necessário a codificação prévia de todos os sujeitos incluídos no estudo, realizando-se 

posteriormente uma atribuição aleatória a cada um dos grupos de estudo. 

Os Ensaios Clínicos Aleatorizados ou Randomised Controlled Trials (RCT) são estudos 

preditivos, que têm como base uma questão de investigação no domínio da prática 

clínica, contendo de forma especificada quatro elementos-chave: o tipo de doente ou 

problema a ser tratado; o tratamento que temos interesse em aplicar; o tratamento de 

comparação (caso exista) e os resultados que estamos interessados em medir. Estes 

estudos enquadram-se no modelo verdadeiramente experimental, caracterizando-se 

pela existência de dois grupos (o grupo experimental, em que se aplica o tratamento de 

interesse e o grupo de controlo, em que se aplica o tratamento de comparação) e, por 

uma distribuição aleatória dos sujeitos pelos dois grupos (isto é, os sujeitos em estudo 

obedecem a um conjunto de critérios de inclusão no estudo, e têm à partida igual 

probabilidade de serem distribuídos pelos dois grupos de estudo). Os desenhos 

verdadeiramente experimentais visam estabelecer uma relação Causa – Efeito. Partem 

do princípio de que, assegurando que os sujeitos nos dois grupos (Experimental e de 

Controlo) são similares, e que as condições a que os dois grupos ficam sujeitos são em 

tudo idênticas, com exceção da manipulação da variável independente ou exposição, 

se existirem diferenças nos resultados obtidos, estas poderão ser atribuídas a essa 
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variável independente ou exposição (Lopes, 2014; Shadish; Cook; Campbell, 2002; 

Bork, 1993) 

Na prática nem sempre é viável realizar uma distribuição aleatória dos sujeitos 

selecionados pelos grupos de estudo, não sendo possível criar grupos de tratamento 

homogéneos. Estes estudos podem seguir todas as regras de um estudo experimental, 

no entanto, têm uma ausência de aleatorização, sendo metodologicamente mais 

limitados. Esse desenho de estudo pode ser definido por “Controlos Simultâneos não 

Aleatorizados” (Gordis, 2011), sendo também comum o termo “Estudo Quasi-

Experimental” (Aguiar, 2007). A validade destes estudos pode estar comprometida, não 

permitindo estabelecer uma verdadeira relação de causa–efeito (Bork, 1993). No 

entanto, o investigador pode controlar determinados fatores (existência de grupo de 

controlo, número da amostra, momentos de avaliação, procedimento experimental…), 

eliminando algumas ameaças à validade interna do estudo, permitindo que mesmo sem 

uma distribuição aleatória seja possível inferir causas e efeitos (Shadish; Cook; 

Campbell, 2002). Os processos de distribuição que os estudos Quasi-experimentais 

utilizam, podem comprometer a validade interna do estudo, porém esses processos 

respeitam uma seleção mais de acordo com a prática clínica, conferindo a esses 

estudos uma componente importante na validade externa (Treweek; Zwarenstein, 

2009). 

Os potenciais participantes ao estudo, ou seja, os sujeitos com critérios de inclusão no 

estudo, foram previamente contatados pelo investigador e, após uma primeira triagem 

(verificação dos critérios de exclusão), os sujeitos foram distribuídos, sempre que 

possível, de uma forma alternada (tentativa de reduzir o viés de seleção) pelos grupos 

Experimental e de Controlo, no entanto, deixou-se sempre o doente ter uma decisão 

final sobre qual o grupo em que optava por ser inserido.  

Assim, o estudo realizado teve um desenho Quasi - Experimental: “Nonequivalent 

control group design”. Trata-se de uma variante do desenho do tipo pré-teste pós-teste 

com um grupo de controlo não necessariamente homogéneo, com a inclusão de várias 

observações com vista a obter uma linha de base, para efeitos comparativos. Não houve 

distribuição aleatória dos elementos que pertencem aos dois grupos. O grupo 

experimental foi submetido à intervenção (manipulação pela variável independente) 

enquanto o grupo de controlo foi apenas objeto de observações (Lopes, 2014; Fortin, 

2003; Carmo; Ferreira, 1998; Bork, 1993; Cook; Campbell, 1979). 
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O desenho do estudo é representado pelo diagrama (Lopes, 2014; Bork, 1993; Cook; 

Campbell, 1979): 

                                                       _______________ 

O1 X O2 X O3 XO4 

                                                       ------------------------ 

                                                       O1    O2    O3    O4 

  

Figura 1. Desenho do estudo:                                                         

X - significa a intervenção experimental (técnicas específicas de fisioterapia na reabilitação 
funcional das mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgia e a outras terapias 
oncológicas) 

O - significa a observação/medida realizada na variável dependente (outcomes) 

O1 - representa o 1º momento de avaliação 

O2 - representa o 2º momento de avaliação 

O3 – representa o 3º momento de avaliação 

O4 – representa o 4º momento de avaliação 

----------- - A linha a tracejado entre dois grupos significa que esses grupos não são equivalentes. 

 

Este tipo de estudo parece ser adequado para obter uma resposta às questões de 

investigação formuladas. As limitações do estudo quasi-experimental podem ser 

minimizadas pelo controlo dos fatores de confundimento através da análise de 

regressão multivariada (Aguiar; Nunes, 2013). 

 

2. Métodos e Técnicas de Recolha de Dados (instrumento) 

No presente estudo foi utilizado como instrumento de medida da qualidade de vida da 

mulher com cancro da mama (Anexo I), um questionário desenvolvido pela European 

Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), o questionário EORTC 

QLQ – 30 e o seu questionário complementar (específico para cancro da mama) EORTC 

QLQ – BR 23 (EORTC, 2004; Fayers et al., 2001). As propriedades psicométricas deste 

questionário têm sido testadas em vários estudos, tendo-se concluído que este 

instrumento de medida da QdV, apresenta validade, fiabilidade e sensibilidade (Scott et 

al., 2008). Este questionário está validado para a população portuguesa (EORTC, 2016; 

Ribeiro et al., 2008; Ferreira, 1997). Mais à frente abordamos a aplicabilidade deste 

instrumento de medida. 

Neste estudo também foram recolhidas informações sociodemográficas (idade, estado 

civil, habilitações literárias, ocupação) e clínicas (histopatologia, tipo de cirurgia, outras 

terapias oncológicas realizadas). Para o efeito foi construído um questionário (Apêndice 
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III), preenchido pela equipa de investigação, com base em informação fornecida pelos 

sujeitos e em informação recolhida no processo clínico do doente.  

 

2.1 Questionário EORTC QLQ – 30 Versão 3.0 

Sendo a QdV um conceito subjetivo, o seu principal “definidor” deve ser o doente e não 

o observador, justificando desta forma o questionário como instrumento de medição na 

área da QdV (Osoba, 2011; Guyatt, 2002). 

O QLQ – 30 é o questionário mais usado na Europa e largamente utilizado no resto do 

mundo. Está traduzido e validado em 90 idiomas e nos últimos anos foram efetuados 

mais de 4000 pedidos de autorização para a utilização desse instrumento em 

investigações, tendo sido realizados mais de 3000 estudos (EORTC, 2016). 

É específico para doentes com cancro, tem uma estrutura multidimensional, devendo 

ser autoadministrado (curto e de fácil aplicação), foi delineado para ser modular, 

apresentando um núcleo central de 30 perguntas. O QLQ - C30 é constituído por 5 

escalas funcionais (física, ocupacional, emocional, cognitiva e social) e 3 escalas de 

sintomas (fadiga, náuseas e vómitos, e dor), uma escala do estado de saúde global, 6 

itens simples que avaliam sintomas comuns aos doentes oncológicos (dispneia, insónia, 

obstipação, diarreia, perda de apetite, dificuldades financeiras) (EORTC, 2016; Scott et 

al., 2006; Pimentel, 2006). 

A pontuação das escalas e itens é calculada através de uma fórmula proposta pelo 

manual específico do QLQ-C30 da EORTC. As subescalas e os itens simples são 

transformados em valores, numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala 

funcional, representa um nível elevado de função e boa capacidade funcional; uma 

pontuação elevada para a escala do estado de saúde global e QdV, representa um nível 

elevado de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados 

representam um nível elevado de sintomatologia (Fayers et al., 2001).  

O princípio de cotação destas escalas é o mesmo em todos os casos: 

a) Estimar a média dos itens que contribuem para a escala: este é o raw score; 

b) Usar uma transformação linear para tornar standard o raw score, de forma a que 

o raw score varie entre 0 e 100.  
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Resumo de fórmulas a aplicar na cotação (Fayers et al., 2001): 

a) Raw Score 

Raw Score = RS = (I1+I2+.....+In)/n 

b) Transformação Linear 

Aplicar a transformação de 0 a 100 para obter a cotação. 

Escalas funcionais:  

S =   1 - (RS-1)/range   x 100 

Escalas de sintomas /itens: 

S =   (RS - 1)/range   x 100 

Estado de saúde global / QOL: 

S =   (RS - 1)/range   x 100 

Os procedimentos para cotação do QLQ-C30 encontram-se resumidos no Quadro 8. 

Range é a diferença entre o valor máximo de RS e o mínimo possível. O QLQ – C30 

tem sido delineado para que todos os itens em qualquer escala assumam a mesma 

amplitude de valores. A amplitude de RS iguala a amplitude de todos os valores. A 

maioria dos itens são cotados de 1 a 4, dando uma amplitude de 3. A exceção são os 

itens que contribuem para o estado global de saúde/QOL, que tem 7 pontos com uma 

amplitude de 6.  
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QUADRO 8 

Cotação do QLQ-C30 versão 3.0 (adaptado Fayers, 2001) 

 Escala Número 
de itens 

Item 
range* 

Itens 

Estado global 
Saúde global e Qualidade de 

Vida 

 
ESG 

 
2 

 
6 

 
29, 30 

Escalas de função 
Função Física 

Função Ocupacional 
Função Emocional 
Função Cognitiva 

Função Social 
 

 
FF 
FO 
FE 
** 
FS 

 
5 
2 
4 
2 
2 
 

 
3 
3 
3 
3 
3 

 
1 a 5 
6,7 

21 a 24 
20, 25 
26,27 

Escalas de sintomas/Itens 
Fadiga 

Náusea e vómito 
Dor 

Dispneia 
Insónia 

Perda de apetite 
Obstipação 

Diarreia 
Dificuldades financeiras 

 
F 
** 
D 
** 
** 
** 
** 
** 
** 

 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

 
10,12,18 

14,15 
9, 19 

8 
11 
13 
16 
17 
28 

*O item range é a diferença entre o máximo e o mínimo possível para uma resposta. 
** Escalas não tratadas no presente estudo. 

 

 

2.2. QLQ – BR23 Módulo específico para cancro da mama 

Partindo do princípio de que cada tipo de cancro apresenta sintomas ou questões de 

morbilidade específicas, a EORTC desenvolveu instrumentos específicos com o objetivo 

de complementar a informação recolhida pelo instrumento genérico QLQ – C30. O 

módulo do cancro de mama é constituído por 23 questões que abordam sintomas, 

efeitos dos tratamentos, imagem corporal, função sexual e perspetiva futura (EORTC, 

2004). 

Os princípios de cotação são idênticos aos aplicados no questionário QLQ-C30, 

encontrando-se resumidos no Quadro 9.  
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QUADRO 9 

Cotação do QLQ-BR23 versão 3.0 (adaptado Fayers, 2001) 

  
Escala 

 
Nº de itens 

 
Range 

QLQ-BR23 
Nº de itens 

Escalas de Função 
Imagem corporal 
Função sexual 
Prazer sexual 
Perspetiva futura 

 
IC 
* 
* 
PF 

 
4 
2 
1 
1 

 
3 
3 
3 
3 

 
9-12 
14,15 

16 
13 

Escalas de sintomas / 
Itens  
Efeitos sistémicos 
Sintomas locais mama 
Sintomas do membro 
superior 
Aceitação de perda do 
cabelo 

 
 
* 
SM 
SMS 
 
* 
 

 
 
7 
4 
3 
 
1 

 
 
3 
3 
3 
 
3 

 
 

1-4,6,7,8 
20-23 

17,18,19 
 
5 

*Escalas não tratadas no presente estudo 
Nota: A escala “Prazer sexual”, não é aplicável caso o item 15 não esteja completo. A escala “Aceitação da perda de 
cabelo” não é aplicável caso o item 4 não esteja completo. 

 

2.3. Aplicabilidade / Validade / Fiabilidade e Sensibilidade do questionário 

EORTC C30 e BR23 

O uso do questionário EORTC C30 é considerado apropriado em doentes com cancro, 

desde o momento do diagnóstico e ao longo de todas as fases da doença (Ribeiro et 

al., 2008; Mandelblatt et al., 2006, 2004; Fehlauer et al., 2005). 

Os questionários EORTC C30 e BR23 medem o domínio físico, psíquico e social, não 

medindo o domínio espiritual. Em termos de aplicação podem ser respondidos pelo 

próprio ou com o recurso a um entrevistador. O tempo de aplicação varia entre os 5 e 

os 15 minutos (EORTC, 2016; Chopra; Kamal, 2012; Ribeiro et al., 2008; Aaronson et 

al., 1993). 

De seguida fazemos referência a alguns estudos realizados, no decorrer dos últimos 

anos, com o objetivo de estudar as características psicométricas dos questionários 

EORTC QLQ – C30 e BR-23, nomeadamente a validade, a fiabilidade e a sensibilidade. 

A validade de um instrumento é definida como a propriedade de medir aquilo que se 

pretende que meça. A fiabilidade refere-se à reprodutibilidade da medida. A fiabilidade 

diz respeito à coerência das respostas obtidas em medições repetidas e ao grau de 

independência dos resultados obtidos relativamente a circunstâncias acidentais em que 

ocorre a medição. A medida de uma variável é fiável se for consistente (estabilidade 

temporal, equivalência de medidas, consistência interna). A sensibilidade à mudança 

foi a última medida a ser estabelecida nos instrumentos de medida da QdV. Pode ser 

definida como a capacidade do instrumento detetar alterações, definidas como mínimas 
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e consideradas importantes, da QdV ao longo do tempo (Hill; Hill, 2008; Ferreira; 

Marques, 1998; Mackeigan; Pathak, 1992). 

Em 1986 a EORTC decidiu elaborar um programa de investigação que permitisse 

desenvolver um instrumento de medida das diferentes dimensões da Qualidade de Vida 

Relacionada com a Saúde. Aaronson et al. em 1987 elaboraram uma primeira versão 

de um questionário que após vários estudos sobre as suas características 

psicométricas, permitiram a construção de uma versão final e a sua validação (Aaronson 

et al., 1991). 

Num estudo realizado por Aaronson et al. (1993), em que foram avaliados 305 doentes 

(recrutados de 13 instituições de países diferentes) com cancro do pulmão antes e 

durante o tratamento por terapias oncológicas, verificou-se que a fiabilidade e a validade 

do questionário eram consistentes entre os três grupos culturais estudados: doentes de 

língua inglesa, doentes do Norte da Europa e do Sul da Europa. Concluindo que o 

questionário EORTC- C30 é um instrumento de medida válido e fiável na avaliação da 

QdV de doentes com cancro, podendo ser utilizado em investigações clínicas 

multiculturais. 

Ferreira (1997) foi responsável pelo processo de tradução e adaptação cultural do 

questionário EORTC – C30 de língua inglesa para português. O principal autor do 

questionário, Neil Aaronson, concordou com a versão final do questionário em língua 

portuguesa. No seguimento do processo de tradução e adaptação do questionário, 

foram realizados vários testes psicométricos com o objetivo de testar a validade, a 

fiabilidade e a sensibilidade do instrumento de medida. O questionário foi aplicado a 3 

grupos de mulheres: mulheres com linfoma, mulheres mastectomizadas e mulheres 

após o diagnóstico de cancro de mama. Concluiu-se que o instrumento de medida é 

válido e fiável, tendo demonstrado ter sensibilidade que permite discriminar doentes com 

diferentes patologias oncológicas. Nas escalas de função, o índice de Cronbach variou 

de 0,4251 (escala de função ocupacional) a 0,9132 (Estado de Saúde Global) e, nas 

escalas de sintomas, de 0,8659 (fadiga) a 0,9193 (escala de sintomas de náuseas e 

vómitos). Estes valores evidenciam a consistência interna do instrumento (maior 

consistência em alguma áreas). 

Em 1998, McLachlan et al. realizaram um estudo com o objetivo de contribuírem para a 

validação das escalas psicossociais do instrumento EORTC – C30. Os resultados 

forneceram dados relevantes sobre a validade discriminante do Estado de Saúde 

Global, função ocupacional e social, em doentes com diferentes critérios clínicos. Os 

resultados do estudo demonstram que é correto criar subgrupos de doentes em 
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situações clinicas distintas, com o objetivo de avaliar as escalas emocional e cognitiva. 

Houve grande evidência para a validade nas escalas emocional, ocupacional e Estado 

de Saúde Global. Houve uma evidência moderada para a escala cognitiva. 

Ribeiro et al. (2008) realizaram um estudo (n=933) com o objetivo de estudar as 

propriedades métricas da versão portuguesa do questionário EORTC QLQ-C30, versão 

3. Dos 933 sujeitos incluídos na amostra, 294 eram sobreviventes de cancro da mama. 

A amostra do estudo incluiu 49,7% de sujeitos numa fase aguda da sua sobrevivência. 

Os valores médios para as escalas de função e sintomas foram equivalentes ao de 

outros estudos (Kobayashi et al., 1998; Osoba et al., 1994, 1997; King, 1996; Aaroson 

et al., 1993). O estudo da fiabilidade através do alfa de Cronbach demonstrou uma 

consistência interna apropriada (escalas funcionais e de sintomas). Os valores obtidos 

foram similares ao do estudo original e ao de estudos em línguas distintas e culturas 

diferentes (japonês, chinês, turco), assim como a estudos desenvolvidos em línguas e 

culturas similares (espanhola). A realização do teste-reteste confirmou que os scores de 

diferentes avaliações (intervalo de 6 meses entre avaliações) refletem que as medidas 

são status measures. Em relação à sensibilidade, mostrou-se sensível a diferentes tipos 

de cancro, no entanto, não foi sensível a diferentes estádios da doença. A magnitude 

de correlação entre as diferentes dimensões da QdV (QdV global, escalas de função e 

de sintomas) e a idade, nº de anos de escolaridade e anos de sobrevivência é baixa ou 

não existente. 

Num estudo realizado por Sprangers et al. (1996) cujo objetivo era testar a validade / 

fiabilidade transcultural do módulo específico para o cancro da mama BR – 23, verificou-

-se que o instrumento de medida QLQ – Br23 apresenta uma validade transcultural 

(população espanhola, holandesa e dos Estados Unidos da América), deteta diferenças 

em grupos mediante o seu estádio da doença, cirurgia prévia, outros tratamentos 

efetuados. Apresentando também alterações nos scores ao longo do tempo (alterações 

induzidas por tratamentos). A fiabilidade (alfa de Cronbach) de todo o grupo em estudo 

foi de 0.70, no entanto, registaram-se variações entre versões do questionário: versão 

espanhola – fiabilidade de 0.46 a 0.94; versão holandesa – fiabilidade de 0,57 a 0,89; 

versão americana – fiabilidade de 0.70 a 0.91. A validade (versão 2) mostrou-se 

adequada e a fiabilidade moderada. Mostrou capacidade de detetar diferenças ao longo 

do tempo.  

Nos últimos anos foram desenvolvidos inúmeros estudos que comprovam a validade 

transcultural do questionário BR-23. Damos de seguida alguns exemplos. Montarezi et 

al. (2000) realizaram um estudo para a validação da versão iraniana do BR-23, tendo 

registado um índice de Cronbach entre 0,75 e 0,92. Yun et al. (2004), num estudo para 
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a validação do BR -23 para a população coreana, registaram um índice de Cronbach 

entre 0,72 e 0,91. Num estudo realizado por Michels et al. (2013), com o objetivo de 

validar e testar a fiabilidade e compreensão, da versão portuguesa (do Brasil) do BR – 

23, na população brasileira, verificou-se que o alfa de Cronbach variou entre 0,78 e 0,83. 

Chopra e Kamal (2012) realizaram uma revisão sistemática sobre instrumentos de 

medida da QdV em sobreviventes de cancro da mama. Foram analisados estudos 

realizados entre 1990 e 2010. Nos estudos em que foi utilizado o questionário EORTC 

– C30 verificou-se que o instrumento apresentava validade (conteúdo, convergente e 

discriminante), fiabilidade (índice de Cronbach > 0,70) e a sensibilidade não era 

mencionada. Nos estudos em que foi utilizado o questionário BR-23 confirmou-se a 

validade do instrumento de medida (conteúdo, convergente e discriminante), a 

fiabilidade variou entre versões estudadas (por exemplo, nos “sintomas membro 

superior” o alfa de Cronbach variou entre 0,61 e 0,80) e em alguns estudos o instrumento 

demonstrou possuir sensibilidade nos sintomas e imagem corporal. 

Os estudos atrás mencionados demonstram que os questionários EORTC-C30 e BR23 

apresentam boas características psicométricas, sendo um instrumento de medida 

adequado para avaliar a qualidade de vida de doentes com cancro de mama. Os 

questionários demonstraram ter um comportamento idêntico em diferentes línguas, 

apresentando uma boa fiabilidade e sensibilidade entre doentes com diferentes tipos de 

cancro, não sendo sensível a diferentes estádios da mesma patologia oncológica. No 

entanto, o uso destes questionários é considerado apropriado em doentes com cancro 

da mama, desde o momento do diagnóstico e ao longo de todas as fases da doença. 

Em termos de aplicação podem ser respondidos pelo próprio ou com o recurso a um 

entrevistador. O tempo de aplicação varia entre os 5 e os 15 minutos. 

No nosso estudo o instrumento de medida foi utilizado em doentes com cancro da mama 

no mesmo estádio da doença, ao longo dos primeiros 9 meses após a cirurgia (fase 

aguda da sobrevivência).  

 

3. Variáveis 

3.1. Independente de importância primária para o estudo 

Técnicas de Fisioterapia (tratamento individual e de grupo) aplicadas na reabilitação 

funcional da mulher com cancro da mama.  
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As estratégias de intervenção foram selecionadas com base na evidência científica 

existente. Para o efeito seguiram-se algumas linhas de orientação definidas para a 

reabilitação do doente com cancro da mama (Harris et al., 2012; Leduc et al., 2008).  

Segundo essas linhas de orientação, na intervenção do fisioterapeuta na reabilitação do 

doente com cancro da mama devem ser utilizadas técnicas de tratamento individual, 

exercícios em grupo e efetuado um aconselhamento sobre a prevenção de edema e 

infeções subcutâneas. 

No nosso estudo foram utilizadas as estratégias definidas para a fase em que o doente 

já não apresenta drenos e pontos (4 semanas no pós-operatório). 

Utilizaram-se técnicas que visam o aumento das amplitudes articulares, que permitem 

o alívio da dor, que permitem obter uma cicatriz não patológica, que atuam no edema 

da mama, no edema da parede torácica, na trombose linfática superficial (web 

syndrome), nas alterações de sensibilidade e no fortalecimento muscular. 

Não é fácil realizar a descrição de um tratamento tipo, pois cada tratamento está 

dependente da condição de cada doente, dos objetivos definidos e das estratégias 

traçadas. No ponto destinado aos “procedimentos experimentais” serão descritas as 

técnicas utilizadas. 

 

3.2. Independentes de caracterização 

Como variáveis de caracterização da amostra em estudo foram definidas: idade, estado 

civil, ocupação, nível de escolaridade, histopatologia, tipo de cirurgia e terapias 

oncológicas realizadas. 

No quadro 10 podemos consultar a forma como essas variáveis foram 

operacionalizadas. 
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Quadro 10: Operacionalização das variáveis de caracterização 

Variável Valores Tipo de Variável CRITÉRIOS 

Idade Em anos Contínua Questionário 
Sociodemográfico e clínico 

Histopatologia Carcinoma inSitu 

Carcinoma invasivo 

Nominal Questionário 
Sociodemográfico e clínico 

Tipo de cirurgia 1= Mastectomia sem expansor 
2= Mastectomia com expansor 

3= Mastectomia com 
reconstrução imediata com 

Grande Dorsal 
4= Quadrantectomia 
5 = Tumorectomia 

Nota: todas as cirurgias com 
BGS 

 

Nominal Questionário 
Sociodemográfico e clínico 

Terapias Oncológicas 
Antes da Cirurgia 

 

0= nenhuma 
1=QT ; 2=Rt;3=HT; 4=IT; 
5=QT+RT; 6=QT+HT; 7= 

QT+IT;  8= RT+HT; 9= RT+IT; 
10= HT+IT; 11=Qt+Rt+Ht; 

12=Qt+Rt+Ht+It; 13=Qt+Ht+It; 
14= RT+HT+IT 

 

Nominal Questionário 
Sociodemográfico e clínico 

Terapias Oncológicas 
Após a cirurgia 

 

0= nenhuma 
1=QT ; 2=Rt; 3=HT; 4=IT; 
5=QT+RT; 6=QT+HT; 7= 

QT+IT;  8= RT+HT; 9= RT+IT; 
10= HT+IT; 11=Qt+Rt+Ht; 

12=Qt+Rt+Ht+It; 13=Qt+Ht+IT; 
14= RT+HT+IT; 15= 

RT+QT+IT 

 

Nominal Questionário 
Sociodemográfico e clínico 

Nível de Escolaridade 
 

 
 
 
 

0 anos; 1-4 anos; 5-6 anos; 7-9 
anos; 10-12 anos; superior a 

12 anos. 

Ordinal Questionário 
Sociodemográfico e clínico 

Anos de escolaridade Em anos Contínua Questionário 
Sociodemográfico e clínico 

 Estado civil  Solteiro; casado; divorciado; 
viúvo; união de facto. 

Nominal Questionário 
Sociodemográfico e clínico 

Ocupação Reformado 
No ativo 

Nominal Questionário 
Sociodemográfico e clínico 

HT- Hormonoterapia 
QT- Quimioterapia 
RT- Radioterapia 
IT- Imunoterapia 

 

3.3. Dependentes 

As dimensões do bem-estar físico e atividades quotidianas, bem-estar psicológico, 

relações sociais e sintomas. 

Apresenta-se de seguida um quadro (Quadro 11) com a operacionalização das variáveis 

dependentes, com o intuito de clarificar o modo como as diferentes dimensões da QdV 

foram avaliadas. 
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Quadro 11: Operacionalização das Variáveis Dependentes 

Variável Valores Tipo de Variável CRITÉRIOS 

Estado de Saúde Global 0 a 100 
 

Contínua 
 

Instrumento: Questionário 
EORTC QLQ-C30 

Função Física 
 

0 a 100 
 

Contínua 
 

Instrumento: Questionário 
EORTC QLQ-C30 

Função Ocupacional 0 a 100 
 

Contínua 
 

Instrumento: Questionário 
EORTC QLQ-C30 

Função Emocional 
 

0 a 100 
 

Contínua 
 

Instrumento: Questionário 
EORTC QLQ-C30 

 

Função Social 0 a 100 
 

Contínua 
 

Instrumento: Questionário 
EORTC QLQ-C30 

Perspetiva futura 0 a 100 
 

Contínua 
 

Instrumento: Questionário 
EORTC QLQ-BR23 

Imagem Corporal 0 a 100 
 

Contínua 
 

Instrumento: Questionário 
EORTC QLQ-BR23 

Sintomas: Fadiga, Dor 0 a 100 
 

Contínua 
 

Instrumento: Questionário 
EORTC QLQ-C30 

Sintomas mama 0 a 100 
 

Contínua 
 

Instrumento: Questionário 
EORTC QLQ-BR23 

Sintomas membro superior 0 a 100 
 

Contínua 
 

Instrumento: Questionário 
EORTC QLQ-BR23 

As escalas de função e sintomas são cotadas numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala funcional, representa um nível 
elevado de função e boa capacidade funcional; uma pontuação elevada para a escala “Estado de Saúde Global” representa um nível 
elevado de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados representam um nível elevado de sintomatologia 
(Fayers et al., 2001). 

 

3.3.1. Diferença Clinicamente Relevante 

É importante que os resultados produzidos em estudos na área da QdV sejam 

analisados de forma estatisticamente rigorosa, no entanto, os métodos estatísticos não 

traduzem o impacto da melhoria ou agravamento a nível clínico (Bruner et al., 2004; 

King, 1996;  Lydic; Epstein, 1993).  

Lydic e Epstein (1993) sugeriram que os resultados de estudos sobre QdV fossem 

interpretados através da “Diferença Mínima Relevante” e esta poderia ser analisada 

através de interpretações baseadas na distribuição (origem estatística) e em 

interpretações baseadas em âncoras (comparação entre os scores produzidos pelos 

instrumentos de medição da QdV e uma medida independente).  

Osoba et al. (1998) sugerem o nome “significância subjetiva” para se referirem às 

alterações da QdV consideradas importantes pelos sujeitos avaliados num estudo. Caso 

o doente considere as alterações significativas, estas não devem ser negligenciadas 

pelos profissionais de saúde, pois traduzem certamente a alteração do estado clínico. 

Segundo os mesmos autores, existem alguns fatores a ter em conta quando se 
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interpreta a “significância subjetiva”, tais como: a fiabilidade e validade do instrumento 

e a proporção de dados perdidos. Segundo os mesmos autores a “Diferença 

Clinicamente Relevante” pode ser definida como a alteração mínima no score de uma 

dimensão da QdV, percecionada por um doente como relevante (benéfica ou 

prejudicial), e que pode levar o clínico a considerar uma mudança nos cuidados 

prestados ao doente. Esta definição é coerente com o facto da QdV ser um conceito 

subjetivo, devendo ser o doente o principal definidor da sua QdV e das suas alterações. 

No nosso estudo, procedemos à avaliação dos resultados tendo em conta o conceito de 

“Diferença Clinicamente Relevante” (Fayers et al., 2001; Osoba et al. 1998), segundo o 

qual alterações nos scores das escalas de QdV global, de função e de sintomas:  

 De 5 a 10 pontos referem melhoria ou agravamento ligeiro a nível clínico; 

 De 10 a 20 pontos referem melhoria ou agravamento moderado a nível clínico; 

 Em mais de 20 pontos referem melhoria ou agravamento significativo a nível 

clínico. 

Para uma interpretação dos resultados a partir do conceito de “Diferença Clinicamente 

Relevante”, foram apresentados os valores medianos e médios para a escala de QdV 

global, escalas função e de sintomas, obtidos nos diferentes momentos de avaliação. 

Posteriormente foi analisada a diferença das medianas e das médias, de forma a 

estabelecer uma relação com a melhoria clínica.  

No presente estudo foram determinadas variáveis que indicam se houve melhoria clínica 

relevante ou degradação clinica relevante ao fim de um dado momento. 

 

3.3.2. Melhoria com Relevância Clínica 

A diferença entre o score de duas avaliações traduz-se por uma alteração com 

relevância clínica quando existe uma diferença mínima de 5 pontos (Fayers et al., 2001; 

Osoba et al. 1999; Osoba, 1998). No nosso estudo definimos a “Melhoria com 

Relevância Clínica”, sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi 

superior a 5 pontos positivos nas escalas de QdV global e de função e superior a 5 

pontos negativos nas escalas de sintomas. O estipulado anteriormente está de acordo 

com a guideline publicada por Cocks et al. (2012, 2011) na qual é definida a forma de  

interpretação na alteração dos scores do EORTC C30. 
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3.3.3. Melhoria Clínica Conservadora 

Optámos por criar uma variável que traduzisse uma melhoria clínica mais conservadora, 

ou seja, em que a melhoria com relevância clínica foi apenas considerada quando a 

diferença entre os scores de 2 momentos de avaliação foi superior a 10 pontos. No 

nosso estudo, definimos a existência de uma “Melhoria Clinica Conservadora” sempre 

que existiu uma diferença entre o score de duas avaliações superior a 10 pontos 

positivos nas escalas de QdV global e de função e a 10 pontos negativos nas escalas 

de sintomas. A definição anterior corresponde a uma melhoria moderada na maioria das 

escalas de função e de sintomas do questionário EORTC C30 (Cocks et al., 2012, 2011; 

Fayers et al., 2001; Osoba et al. 1998). 

 

3.3.4. Degradação Clínica 

Na interpretação dos resultados obtidos em estudos sobre QdV não será correto calcular 

apenas o benefício obtido através da proporção de indivíduos que obtiveram uma 

melhoria clínica, sendo útil o cálculo da proporção de indivíduos que tiveram uma 

degradação (deterioração) do resultado em saúde (Cocks et al., 2012; Vet et al., 2006; 

Gordon et al., 2002).  

No nosso estudo definimos a existência de uma “Degradação Clínica” sempre que a 

diferença entre o score de duas avaliações foi superior a 5 pontos negativos, nas 

escalas de QdV global e de função, ou superior a 5 pontos positivos, nas escalas de 

sintomas.  

A definição anterior corresponde a uma degradação clínica ligeira na maioria das 

escalas de função e de sintomas do questionário EORTC C30 (Cocks et al., 2012; 

Fayers et al., 2001; Osoba et al., 1998). 

 

4. Unidade de Análise / População 

4.1. População alvo 

A população alvo do presente estudo abrange mulheres com cancro da mama submetidas 

a cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras terapias oncológicas.  
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4.2. População de estudo 

A população deste estudo foi constituída por mulheres com cancro da mama submetidas a 

cirurgia com biópsia do gânglio sentinela e a outras terapias oncológicas, seguidas no Centro 

Regional de Lisboa do IPOFG, no período compreendido entre Março de 2013 e Novembro 

de 2014. 

 

4.3. Critérios de inclusão 

 Mulheres com cancro da mama, submetidas a uma cirurgia com biópsia do 

gânglio sentinela, seguidas no IPOFG de Lisboa e que aceitem participar no 

estudo após esclarecimento através do termo explicativo do estudo / 

consentimento informado. 

 

4.4. Critério de exclusão 

 A não-aceitação/colaboração das utentes à intervenção e ao estudo; 

 Outras patologias que interferem com os resultados do estudo (historial de 

patologia oncológica anterior, recidivas, patologias articulares, alterações da 

cognição).  

A patologia oncológica e as patologias articulares podem ter uma influência negativa 

nas diferentes dimensões da qualidade de vida; deste modo, todas as mulheres com 

história clínica anterior ao estudo que contemplasse essas patologias foram excluídas 

do estudo.  

A avaliação da QdV deve ser feita pelo próprio doente, partindo do pressuposto que o 

estado de saúde é subjetivo e a QdV corresponde a um atributo pessoal. Sendo os 

questionários autopreenchidos os mais usados para estas avaliações. Existem grupos 

de doentes que apresentam dificuldades na resposta a esses questionários, como por 

exemplo aqueles que têm dificuldades cognitivas, de comunicação, problemas de 

compreensão, doenças terminais (Pimentel, 2006; Osoba et al., 1998). Por esse motivo, 

foram excluídos do estudo todos os sujeitos que apresentaram alterações da cognição. 

 

4.5. Amostra 

O cálculo correto da dimensão da amostra é determinante para a validade do estudo. 

Os elementos para o cálculo correto da dimensão da amostra baseado no resultado 
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primário que se quer medir, são (Gordis, 2011; Mausner; Kramer, 2009; Carneiro, 2003; 

Bland, 1995; Altman, 1991): 

a) Os resultados em cada grupo, na base dos quais se define o que são as diferenças 

clinicamente relevantes. A possibilidade de um estudo detetar uma associação entre 

um fator preditivo e um resultado depende da dimensão do efeito esperado. Caso o 

investigador não tenha a noção da magnitude de associação, deve aplicar a 

dimensão considerada clinicamente relevante (dimensão do efeito). Deve: basear-se 

em dados publicados, aceitar a menor dimensão que seja clinicamente relevante ou 

realizar um estudo exploratório (quando os dados não existem). Para efeitos de 

cálculo da amostra, a medida de associação deve basear-se na variável de resultado 

primária; 

 b) O erro tipo I ocorre quando o investigador rejeita a hipótese nula, quando ela é 

verdadeira na população. A probabilidade de cometer um erro tipo I designa-se por 

alfa ou nível de significância estatística; 

c) A potência do estudo (complementar do erro tipo II ou beta). O erro tipo II ocorre 

se um investigador não rejeita a hipótese nula, quando ela é falsa na população. O 

poder do estudo define-se como complementar de Beta, isto é, 1-Beta. Se o Beta é 

pré-definido como 0,20, isto quer dizer que o investigador está disposto a aceitar 20% 

de hipótese de falhar a deteção de uma eventual associação. A potência do estudo 

é de 0,80, isto é, o estudo tem uma probabilidade de 80% de detetar uma verdadeira 

associação na magnitude do efeito estabelecido. Geralmente a maior parte dos 

estudos coloca o alfa a 0,05 (podendo variar de 0,01 e 0,10) e o Beta a 0,20 (podendo 

variar entre 0,05 e 0,20). 

  d) No caso de variáveis contínuas deve-se ainda entrar em conta com o desvio padrão 

das medidas – Variabilidade. 

O tamanho da amostra aumenta com a redução do efeito a detetar, com o aumento da 

potência, o aumento da variabilidade (desvio padrão) e a redução do nível de 

significância (Aguiar, 2007). 

Neste estudo, no cálculo da dimensão da amostra optámos por utilizar a escala de 

“Estado de Saúde Global” (ESG), pois trata-se do resultado mais utilizado na literatura 

consultada (Gournay et al., 2013; Bogusencius; Cepuliené, 2013; Dabakuyo et al., 2009; 

Kootstra et al., 2008; Peintinger et al., 2003). Como o estudo teve 4 momentos de 

avaliação, optámos por escolher o momento em que o grupo de doentes, segundo a 

literatura consultada, teria um score mais baixo no parâmetro em causa (ESG), ou seja, 

aos 6 meses após a cirurgia. Na literatura existem pequenas variações na média do 
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ESG, assim como do desvio padrão. Decidimos utilizar uma média combinada e um 

desvio padrão combinado, dos estudos consultados, entrando em linha de conta com 

as dimensões dos estudos no cálculo combinado (Quadro 12).  

A média combinada para a parâmetro ESG é de 73,14 sendo o desvio padrão 

combinado de 19,06. 

Em relação ao efeito esperado, como não foram encontrados estudos sobre o efeito de 

um protocolo de fisioterapia idêntico ao utilizado neste estudo, no “Estado de Saúde 

Global” de doentes com cancro da mama submetidas a cirurgia com BGS, optou-se por 

utilizar os valores obtidos num estudo exploratório realizado por Duarte (2010), sobre o 

efeito da fisioterapia na QdV de doentes com cancro da mama submetidas a cirurgia e 

a outras terapias oncológicas. Nesse estudo, o protocolo utilizado foi idêntico ao do 

presente estudo e a melhoria clínica para o parâmetro ESG foi moderada, ou seja, 

obteve-se uma melhoria do valor médio desse parâmetro, após a realização de 

fisioterapia, entre os 10 e 20 valores. No presente estudo, utilizámos o valor mínimo que 

corresponde a uma melhoria clínica moderada, que é de 10 valores (Osoba et al., 1998). 

 

 

Quadro 12. Valor médio do Estado de Saúde Global, aos 6 meses, na mulher com cancro da mama 

submetida a cirurgia com BGS. 

Estudo Ano Nº da amostra Estado Global de 
Saúde aos 6 meses 

Gournay et al. 2013 137 Média= 73 

DP= 19 

Bogusencius & Cepuliené 

 

2013 48 Média= 65,70 

DP= 19,4 

Dabakuyo et al. 2009 222 Média= 73.49 

DP= 19.03 

Kootstra et al. 

 

2008 54 Média= 78.7 

DP= 19.04 

DP – Desvio padrão 

 

O nível de significância estatística utilizado foi de 0,05. O investigador aceitou a hipótese 

de falhar em 20% a deteção de um eventual efeito de intervenção. A potência do estudo 

foi de 0,80, tendo o estudo uma possibilidade de 80% de detetar um efeito de tratamento.  
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Na prática, para o cálculo da dimensão da amostra, num estudo quasi-experimental, 

tem que se determinar um valor F que envolva o nível de significância e a potência do 

teste. Para o valor de alfa de 5% e a potência de 80%, o valor de F é igual a 7,9. 

F= (Z(alfa/2)+Z(potência))²  

Para o cálculo de uma amostra num estudo de comparação de duas médias 

independentes, devemos utilizar a seguinte fórmula (Aguiar, 2007; Bland, 1995; Altman, 

1991): 

µ1 – média esperada no grupo de controlo   

µ2 - média esperada no grupo experimental 

σ– Desvio padrão esperado    F = 7.9  α = 0.05  β = 0.20 

n =  2F σ ² 

   (µ2 - µ1)²  

 

n = 2x7.9 (19,06)² 

    (83,14 – 73,14)² 

n = 57,39 (por grupo) 

Segundo o cálculo, a amostra deveria contar com aproximadamente 60 sujeitos em cada 

grupo, perfazendo o número total de 120 indivíduos. 

Ainda segundo Carneiro (2003), para que seja possível diminuir a ocorrência de erros 

tipo I e II, o investigador pode: 

 Utilizar variáveis contínuas. No nosso estudo as variáveis dependentes (QdV 

global, escalas de função e de sintomas) são variáveis contínuas; 

 Utilizar medições emparelhadas. No decorrer da nossa investigação, o grupo 

Experimental e o grupo de Controlo, foram submetidos a quatro momentos de 

avaliação, ao longo de nove meses; 

 Aumentar a dimensão da amostra.  

De uma potencial amostra de 221 indivíduos, que cumpriam os requisitos para serem 

selecionados para o estudo, 49 foram excluídos (por não comparência ou por 

apresentarem algum critério de exclusão ao estudo). A amostra final foi constituída por 

172 indivíduos. 
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A amostra do estudo foi constituída por um grupo de 172 mulheres com cancro da mama 

submetidas a cirurgia com biópsia com gânglio sentinela e a outras terapias oncológicas, 

seguidas no IPOLFG, no período de Março de 2013 a Novembro de 2014. Das 172 doentes, 

90 foram incluídos no grupo de controlo e 82 no grupo experimental. 

A seleção da amostra não foi aleatória, tendo sido formada por sujeitos da população mais 

acessíveis ao investigador. Os sujeitos foram incluídos no estudo à medida que se 

apresentavam ao investigador e até a amostra ter atingido a dimensão desejada (Sousa;  

Baptista, 2011; Graça, 2009; Fortin, 2003; Carmo; Ferreira, 1998).  

A repartição dos sujeitos pelos grupos experimental e de Controlo foi feita, sempre que 

possível, de forma alternada, no entanto, não conseguimos realizar um emparelhamento em 

relação à idade, nível de escolaridade e algumas variáveis clínicas. O facto de ter sido feita 

uma seleção / repartição pelos grupos não aleatória, leva a que o estudo seja classificado 

como quasi-experimental.  

O estudo clínico não randomizado é equivalente ao estudo de coorte clínico utilizado no 

estudo da efetividade de uma dada intervenção em comparação com controlo (Aguiar, 2007). 

 

5. Procedimentos  

5.1. Procedimentos Formais  

O instrumento de medida utilizado no decorrer da investigação foi desenvolvido pela 

European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). A sua utilização 

carece da autorização dessa entidade; desta forma, foi efetuado um pedido de 

autorização para a realização de um download e utilização do questionário (EORTC QLQ 

– 30 e o seu questionário complementar EORTC QLQ – BR23). A autorização por parte 

da EORTC foi concedida em 16 de Setembro de 2012 (Anexo II). 

Em Outubro de 2012 foi realizada a entrega formal do protocolo do projeto de 

investigação, para apreciação por parte da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP). 

Após aprovação do projeto de investigação por parte da ENSP, em Janeiro de 2013, foi 

realizado um pedido de colaboração ao Instituto Português de Oncologia de Lisboa 

Francisco Gentil (apêndice IV). O projeto foi submetido a uma avaliação por parte do 

Conselho de Investigação (anexo III) e do Conselho de Ética do IPOLFG (anexo IV). A 

Unidade de Investigação Clínica do IPOLFG deu um parecer favorável à realização do 

estudo a 13 de Março de 2013 (Anexo V), tendo atribuído ao estudo o código UIC / 816. 
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5.2. Procedimentos relativos à recolha dos dados 

Em Fevereiro de 2013, foi estabelecido um acordo com a consulta de enfermagem da 

Unidade Multidisciplinar de Mama do IPOLFG, com o intuito de serem referenciados ao 

investigador principal, semanalmente, todos os doentes que respeitavam os critérios de 

inclusão no estudo e que tinham a Consulta de Decisão Terapêutica (CDT) agendada 

para 3 a 4 semanas após a cirurgia. Após a receção da lista de utentes referenciados, o 

investigador contactou telefonicamente com os utentes, dando uma breve explicação 

sobre o estudo, solicitando a sua presença no Serviço de Medicina Física e Reabilitação 

(SMFR) do IPOLFG no dia da CDT. 

Quanto à recolha dos dados propriamente dita, inicialmente foi explicado, aos potenciais 

elementos da amostra, o intuito do estudo e esclarecido que a decisão de participar seria 

exclusivamente tomada pelo sujeito de forma voluntária e que o facto de não consentir a 

sua participação não traria quaisquer prejuízos na qualidade dos serviços prestados. 

Este esclarecimento foi efetuado verbalmente e através de um termo informativo 

(Apêndice V). Após a informação sobre o estudo, e no caso de o utente ter consentido a 

sua participação no mesmo, foi facultado o termo de consentimento (Apêndice VI), 

previamente elaborado para o efeito, o qual o utente assinou de livre e espontânea 

vontade. 

A recolha dos dados foi realizada na mesma instituição, em quatro momentos (figura 2): 

 Grupo experimental - Os dados foram recolhidos no Centro Regional de Lisboa do 

IPOFG, 3 a 4 semanas após a cirurgia (M1), 3 meses (M2), 6 meses (M3) e 9 meses 

(M4) após cirurgia. A recolha dos dados, no 1º momento de avaliação, foi realizada 

no Serviço de Medicina Física e Reabilitação do IPOLFG. No decorrer do 1º momento 

de avaliação foram também entregues os restantes questionários (previamente 

codificados para permitir a futura alocação do questionário com o indivíduo a avaliar), 

com o registo das datas em que deveria ser efetuado o preenchimento dos mesmos. 

O preenchimento dos questionários foi efetuado pelos participantes no estudo, tendo 

sido dado o apoio por parte do investigador sempre que solicitado pelos mesmos. O 

investigador não teve qualquer influência na tendência de resposta dos participantes. 

Todos os participantes foram contactados via telefónica, antes de cada momento de 

avaliação, com o intuito de relembrar a data de preenchimento do questionário; 

 Grupo de Controlo – Os dados foram recolhidos no Centro Regional de Lisboa do 

IPOFG, 3 a 4 semanas após a cirurgia (M1), 3 meses (M2), 6 meses (M3) e 9 meses 

(M4) após a cirurgia. A recolha dos dados, no 1º momento de avaliação, foi realizada 

no Serviço de Medicina Física e Reabilitação do IPOLFG. No mesmo momento, 
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foram entregues os restantes questionários (previamente codificados para permitir a 

futura alocação do questionário com o indivíduo a avaliar), com o registo das datas 

em que deveria ser efetuado o preenchimento dos mesmos. Todos os participantes 

foram contactados via telefónica, antes de cada momento de avaliação, com o intuito 

de relembrar a data de preenchimento do questionário. O preenchimento dos 

questionários foi efetuado pelos participantes no estudo, tendo sido dado o apoio por 

parte do investigador sempre que solicitado pelos mesmos. 

Em ambos os grupos no decorrer do contacto telefónico prévio a cada avaliação, foi 

sugerido que a avaliação não coincidisse com os 5 dias seguintes a um eventual 

tratamento de quimioterapia. Devendo o participante antecipar ou adiar a realização do 

momento de avaliação. 

 

 

 

Figura 2. Momentos de avaliação do estudo: 

M1 – 1º Momento de avaliação (3 a 4 semanas pós-cirurgia). Baseline do estudo; 

M2 – 2º Momento de avaliação (3 meses pós-cirurgia); 

M3 – 3º Momento de avaliação (6 meses pós-cirurgia). Avaliação primária da efetividade; 

M4 – 4º Momento de avaliação (9 meses pós-cirurgia); 

F - Fisioterapia 

 

5.3. Procedimento Experimental  

As doentes que deram o seu consentimento e integraram o grupo Experimental foram 

submetidas a tratamentos de fisioterapia em simultâneo com o protocolo de terapias 

oncológicas definido na CDT, ao longo dos primeiros 9 meses após a cirurgia. Após o 

1º momento de avaliação, foram submetidas a uma consulta de fisiatria (iniciando um 

processo de vigilância funcional idêntico ao das doentes submetidas a linfadenectomia 
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axilar), no Serviço de Medicina Física e Reabilitação (SMFR) do IPOLFG, após a qual 

foram avaliadas pelo fisioterapeuta e iniciaram os tratamentos de fisioterapia. As 

doentes integradas no grupo Experimental foram submetidas a tratamentos de 

fisioterapia individual (técnicas específicas de fisioterapia na reabilitação funcional da 

mulher com cancro da mama) e de grupo (classe de movimento) até à obtenção da 

funcionalidade normal no membro superior e quadrante superior do tronco do lado da 

cirurgia ou até 2 semanas após o final da radioterapia. Os tratamentos individuais de 

fisioterapia tiveram início 3 a 4 semanas após a cirurgia. Ao longo dos tratamentos de 

RT as doentes realizaram exercícios de grupo. Após cada momento de avaliação, 

sempre que necessário (sempre que houve uma perda de funções ou agravamento da 

sintomatologia), as doentes voltaram a ter o apoio por parte do fisioterapeuta. O tipo de 

apoio dado por parte do fisioterapeuta dependeu sempre das complicações 

apresentadas pela doente e do protocolo de terapias oncológicas definido na CDT. 

Os tratamentos individuais de fisioterapia foram realizados pelo mesmo fisioterapeuta e 

os tratamentos de grupo (classe de movimento), por duas fisioterapeutas. À data do 

estudo, dois dos fisioterapeutas tinham 28 anos de experiência profissional (25 em 

oncologia) e o outro elemento tinha 36 anos de experiência em oncologia. 

Para um conhecimento mais aprofundado do procedimento experimental, explicamos 

de seguida os procedimentos a que os sujeitos do grupo Experimental foram 

submetidos: 

 Avaliação por parte do fisioterapeuta. Foi realizada uma avaliação por parte 

do fisioterapeuta a cada sujeito integrado no grupo experimental. Essa recolha 

de informação permitiu que existisse um conhecimento detalhado da condição 

de cada sujeito, permitindo que fossem estabelecidos objetivos de tratamento e 

estratégias de intervenção. Foi utilizado o protocolo de avaliação desenvolvido 

pelos fisioterapeutas do IPOLFG para a área da cirurgia mamária: avaliação 

subjetiva, inspeção, palpação, amplitudes articulares, amplitudes musculares, 

força muscular, sensibilidade, perimetria; 

 Tratamento individual. Os principais problemas detetados foram a diminuição 

das amplitudes articulares, diminuição de amplitudes musculares, alteração 

postural, edema da mama, edema da parede torácica, trombose linfática 

superficial, aderências cicatriciais, alteração da sensibilidade e dor. Essas 

complicações têm um impacto negativo na função do membro superior e tronco, 

traduzindo-se por uma diminuição da QdV (Tao et al., 2015; Feiten et al., 2014; 

Kenyon et al., 2014; McNeely et al., 2012).  
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As estratégias de intervenção foram selecionadas com base na evidência científica 

existente. Para o efeito seguiram-se algumas linhas de orientação definidas para a 

reabilitação do doente com cancro da mama (Harris et al., 2012; Leduc et al., 2008). 

Durante toda a intervenção foi estabelecido um diálogo com a utente, como é sugerido 

pelos padrões de prática da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (Associação 

Portuguesa de Fisioterapeutas, 2005), de modo a ajustar as técnicas utilizadas à sua 

condição diária, estando subjacente um raciocínio interativo, segundo o descrito por 

Fleming (1994). Os tratamentos individuais de fisioterapia, na maioria dos casos, 

decorreram ao longo de 3 semanas, tendo-se realizado uma média de 12 tratamentos 

em cada doente. 

Utilizaram-se técnicas que visam o aumento das amplitudes articulares, por manobras 

que fomentam o alívio da dor, por técnicas de mobilização de cicatrizes, por técnicas 

que atuam no edema da mama, no edema da parede torácica, na trombose linfática 

superficial (web syndrome) e nas alterações de sensibilidade. 

Não é fácil realizar a descrição de um tratamento tipo, pois cada tratamento está 

dependente da condição de cada doente, dos objetivos definidos e das estratégias 

traçadas. Tentaremos, no entanto, realizar uma breve descrição das técnicas usadas: 

a) Sequência de Drenagem Linfática Terapêutica, segundo o método Leduc, com 

o objetivo de atuar sobre o edema da mama, edema da parede torácica, 

desconforto na zona da cirurgia, trombose linfática superficial e alterações da 

sensibilidade. 

A drenagem linfática terapêutica é uma das técnicas mais utilizadas na fisioterapia em 

condições cirúrgicas. É uma técnica com grande efetividade ao nível da microcirculação. 

Através de manobras específicas atua ao nível das primeiras estruturas linfáticas 

(linfáticos iniciais), facilitando a eliminação do espaço intersticial de moléculas de água, 

proteínas e produtos finais do metabolismo, promovendo desta forma um melhor 

metabolismo celular. Tendo também influência sobre o aumento do fluxo linfático. A 

técnica de drenagem linfática terapêutica, segundo o método Leduc, é composta por 

dois tipos principais de manobras (Leduc et al., 2008; Leduc; Leduc, 2002); são elas as 

manobras de reabsorção, que são efetuadas sobre os linfáticos iniciais, no local do 

edema (permitindo um aumento de captação de liquido intersticial pelos linfáticos 

iniciais) e as manobras de chamada, que são executadas sobre os pré-coletores, 

coletores e nódulos linfáticos (têm uma ação de sucção sobre a zona de edema e 

aumentam o fluxo linfático). Esta técnica é muito eficaz no tratamento do linfedema do 

membro superior, do edema da mama e da parede torácica, acelera o processo de 
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resolução da trombose superficial dos coletores linfáticos (Ferrandez, 2014; Leduc et 

al., 2008; Ferrandez; Serin, 2006; Brandão et al., 2006;) e pode ajudar a melhorar a 

alteração de sensibilidade no local da cirurgia e na região interna do braço (Ornelas et 

al., 2009; Duarte; Duarte, 1998).  

b) Mobilização da cicatriz e dos tecidos circundantes à cicatriz. Mobilização 

transversal e longitudinal (mobilização transversal, reptação, mobilização à 

distância).  

A reeducação cicatricial constitui uma parte importante do tratamento pós-operatório. A 

mobilização da cicatriz deve ser realizada de forma cautelosa recorrendo a técnicas que 

respeitem a neogénese vascular (mobilização à distância, mobilização transversal, 

técnicas de rolamento, técnicas de reptação, técnicas de pinçar rolar…). Essas técnicas 

são adaptadas à condição da cicatriz. Facilitam os movimentos do membro superior ao 

permitir uma melhor mobilidade da pele e previnem retrações cicatriciais (Ferrandez, 

2014; Harris et al., 2012; Leduc et al., 2008; Ferrandez; Serin, 2006). Também Shockley 

(2011) refere que a mobilização cicatricial otimiza o resultado estético da cicatriz, 

aumentando a mobilidade dos tecidos, ajudando a minimizar o linfedema. 

c) Mobilização de prótese ou expansor (em caso de reconstrução). No caso da 

doente ter sido submetida a uma técnica de reconstrução mamária com 

prótese, torna-se imprescindível a mobilização da prótese em vários planos. O 

ensino de automobilização deve ser realizado (Leduc et al., 2008; Ferrandez;  

Serin, 2006);  

d) Mobilização articular passiva, ativa assistida e ativa das articulações do 

membro superior e tronco do lado da cirurgia. Segundo alguns autores a 

mobilização articular deve iniciar-se ainda durante a hospitalização, com 

movimentos suaves das articulações escapulo-torácica, cotovelos e punhos 

(Groef et al., 2015; Ferrandez, 2014; Harris et al., 2012; Leduc et al., 2008; 

Ferrandez; Serin, 2006). Estes exercícios de mobilidade devem ser 

executados de forma gradual no sentido de prevenir complicações, tais como 

a dor, o descolamento dos topos da cicatriz e a formação de seroma ou  

linfedema (Groef et al., 2015; Scaffidi et al., 2012; Harris et al., 2012). Para 

além do ensino da mobilização fisiológica ativa e ativa assistida, o terapeuta 

deve realizar mobilização fisiológica passiva, uma vez que existe alguma 

evidência que os movimentos passivos da articulação no final da amplitude 

causam uma redução da contração dos músculos no limite do movimento 

articular, o que faz com que a tensão muscular das estruturas circundantes a 
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essa articulação seja menor, podendo ajudar a reduzir a pressão intra-

articular, provocando o aumento da amplitude do movimento, ajudando no 

alívio da dor (Groef et al., 2015; Petty, 2008; Dumortier et al., 1997). No nosso 

estudo iniciámos a aplicação dessas técnicas, 3 a 4 semanas após a cirurgia, 

tratando-se de um período que à partida não requer tantas precauções; 

e) Alongamento do feixe clavicular e esternal do músculo grande peitoral, do 

pequeno peitoral e do grande dorsal. O alongamento muscular é uma técnica 

que deve ser efetuada pelo fisioterapeuta e pelo doente, uma vez que é 

frequente existir um encurtamento muscular após uma cirurgia a cancro da 

mama, devido à dor e às posturas de defesa que se adotam (Groef et al., 2015; 

Harris et al., 2012; Iron; Iron, 2009; Cheville; Tchou, 2007). A forma de 

alongamento mais segura é a de baixa intensidade e longa duração. Cada 

alongamento no membro superior pode durar entre 15, 30, 45 ou 60 segundos, 

para se verificarem alterações significativas na amplitude de movimento 

(Huber; Wells, 2009). O alongamento foi realizado segundo as mesmas 

posições dos respetivos testes de comprimento muscular em decúbito dorsal 

(Page et al., 2010); 

f) Técnicas de fortalecimento muscular. Nos doentes em que foi detetado uma 

diminuição do grau de força muscular, foram utilizadas técnicas de 

fortalecimento muscular manual, com uma resistência de 1 a 2 Kg (Harris et 

al., 2012; Kilbreath et al., 2012); 

 Aconselhamento sobre prevenção de edema e infeções subcutâneas. 

Segundo a International Society of Lymphology (ISL) (2013), todos pacientes 

submetidos a uma linfadenectomia inserem-se num grupo de risco de 

desenvolvimento de linfedema e de infeções subcutâneas, devendo ser alvo de 

uma prevenção. 

 Existe uma ideia generalizada de que as doentes submetidas a uma cirurgia a cancro 

da mama com BGS têm uma ausência de complicações. Na realidade, a morbilidade 

associada a este tipo de cirurgia é mais baixa quando comparada a uma cirurgia a 

cancro da mama com linfadenectomia axilar, no entanto, as complicações neste tipo de 

cirurgia não estão ausentes. Segundo Disipio et al. ( 2013), na fase pós-cirúrgica  existe 

uma incidência de 6 a 8% de linfedema do membro superior neste grupo de doentes. 

No decorrer das restantes fases de sobrevivência, a incidência do linfedema estará 

dependente do tipo de terapias oncológicas utilizadas, do índice de massa corporal (a 

obesidade constitui um risco) e da manutenção de uma atividade física regular. Desta 
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forma, achámos por bem fornecer alguma informação às doentes sobre a prevenção de 

edema e infeções subcutâneas, no entanto, houve o cuidado de evitar um alarmismo 

desnecessário sobre a probabilidade de vir a desenvolver um linfedema do membro 

superior / zona da cirurgia. Foi transmitido a todas as doentes que o risco de vir a 

desenvolver um edema ou uma infeção subcutânea era inferior ao de doentes 

submetidas a uma linfadenectomia axilar, no entanto, foi sugerido a necessidade de 

alguma precaução quanto ao efeito de garrote no membro superior do lado da cirurgia, 

fontes de calor no quadrante superior do lado da cirurgia, ao transporte de objetos muito 

pesados e aos ferimentos (ISL, 2013; Harris et al., 2012; Leduc et al., 2008); 

 Classe de Movimento. Após a obtenção de uma amplitude articular normal ou 

próxima da amplitude máxima ao nível das articulações do membro superior e 

tronco do lado afetado, as doentes integraram uma classe de movimento 

(exercícios de grupo), com o objetivo de aumentar / manter amplitudes 

articulares ao nível das articulações da cintura escapular e coluna cervical, 

aumentar a força muscular e aumentar a resistência ao esforço. Nas doentes 

submetidas a tratamentos de radioterapia (RT), a classe foi mantida até uma a 

duas semanas após ao término da mesma, tendo sido transmitido às doentes a 

necessidade de manterem alguns exercícios da classe, nas semanas seguintes 

(Groef et al., 2015; Harris et al., 2012; Leduc et al., 2008). A classe foi realizada 

5 vezes por semana, tendo tido uma duração diária de 20 a 30 minutos. 

Após a cirurgia e no decorrer dos tratamentos de radioterapia ou quimioterapia, as 

doentes com cancro da mama devem ser incluídas em exercícios de grupo que devem 

ter a duração de várias semanas. Os exercícios devem incluir especificamente os 

seguintes parâmetros: exercícios de mobilização para a região cervical e cintura 

escapular, exercícios respiratórios, técnicas de alongamento muscular, técnicas de 

relaxamento, alongamentos para o sistema nervoso, outras atividades físicas de 

intensidade moderada (Harris et al., 2012; Leduc et al., 2008). Segundo Groef et al. 

(2015), após o final dos tratamentos de radioterapia ou quimioterapia, os doentes devem 

manter um esquema de exercícios no decorrer de pelo menos 6 meses. Existem vários 

estudos que comprovam o benefício de um programa de exercícios no decorrer da fase 

aguda do tratamento por terapias oncológicas (McNeely et al., 2010; Xie et al., 2010; 

Hwang et al., 2008; Mutrie et al., 2007; Beurskens et al., 2007; Lee et al., 2007; Rezende 

et al., 2006; Box et al., 2002), no entanto, não existe um consenso sobre a frequência e 

duração das sessões.  

No nosso estudo, o programa de exercícios (classe de movimento) foi realizado 5 vezes 

por semana, por um período de 20 a 30 minutos por sessão. As classes tiveram uma 
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duração média de 10 semanas. O esquema de exercícios foi constituído por exercícios 

de mobilização cervical, exercícios de mobilização da cintura escapular, exercícios de 

mobilização do tronco, alongamentos musculares, exercícios de neurodinâmica, 

exercícios posturais, exercícios com bastão e exercícios de relaxamento. 

Pensamos que o esquema proposto (tipo de exercícios, a sua periodicidade e a duração 

das sessões), contribui para que seja cumprido o definido em várias guidelines sobre a 

atividade física no doente oncológico (American Cancer Society, 2016; Campbell et al., 

2012; Schmitz et al., 2012; Hayes et al., 2009), nas quais é proposto que o doente 

oncológico mantenha uma atividade física moderada de aproximadamente 150 minutos 

por semana, ou uma atividade vigorosa de 75 minutos por semana em adição às 

atividades diárias. 

 

5.4. Procedimento no Grupo de Controlo 

No grupo de Controlo os sujeitos que deram o seu consentimento e integraram o estudo 

não foram submetidos a tratamentos de fisioterapia. Os sujeitos do grupo de Controlo 

foram apenas alvo de avaliações ao longo dos primeiros 9 meses do protocolo de 

terapias oncológicas definido na CDT, tal como o grupo experimental. 

 

6. Questões Éticas 

Não existiram potenciais conflitos de interesse na realização deste projeto de 

investigação. 

Como critério de inclusão no estudo foi estabelecido: Sujeitos com cancro da mama 

submetidos a uma cirurgia com biópsia do gânglio sentinela, no IPOFG de Lisboa, e que 

aceitem participar no estudo após esclarecimento através do termo explicativo do 

estudo / consentimento informado. 

Os participantes foram esclarecidos sobre a proteção de dados pessoais. Todo o 

material recolhido no estudo foi codificado e tratado de forma confidencial, tendo sido 

conservado à responsabilidade dos investigadores, estando os resultados à disposição, 

a pedido dos interessados. 

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) foi notificada do estudo (por via 

telefónica), tendo sido transmitido ao investigador principal que a notificação do estudo 

à CNPD por via formal (impresso próprio) fica ao critério da Comissão de Ética da 

Instituição na qual decorre a investigação. No caso específico desta investigação, a 
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Comissão de Ética do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, 

considerou estarem salvaguardados todos os direitos dos sujeitos incluídos no estudo. 

 

7. Tratamento de dados  

Utilizou-se a estatística descritiva bivariável para a caracterização da amostra, 

recorrendo-se à estatística inferencial para analisar as questões de investigação. 

Na estatística inferencial utilizaram-se os seguintes testes (Marôco, 2011; Aguiar, 2007; 

Gageiro; Pestana, 2005): 

 Teste do Qui-quadrado: permite realizar a comparação de dados categóricos 

entre duas amostras independentes. Utilizou-se este teste para verificar a 

homogeneidade dos grupos em relação às variáveis independentes categóricas: 

estado civil, ocupação, histopatologia, tipo de cirurgia, terapias oncológicas 

realizadas antes da cirurgia, terapias oncológicas realizadas após a cirurgia; 

 Teste de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk: estes testes foram utilizados para 

verificar a normalidade das distribuições dentro dos grupos (Apêndice VII). Em 

termos práticos estes testes permitiram verificar se as variáveis com escala 

quantitativa apresentavam uma distribuição normal, nos grupos em estudo, nos 

diferentes momentos de avaliação (baseline, 2º momento, 3º momento e 4º 

momento de avaliação). As variáveis quantitativas de caracterização da amostra 

(idade e anos de escolaridade) e as variáveis dependentes (numéricas) não 

apresentaram uma distribuição normal nos grupos em estudo no decorrer dos 

diferentes momentos de avaliação, tendo-se utilizado a mediana como medida 

comparativa primária e a média como secundária (se aplicável); 

 Teste Mann-Whitney: este teste não paramétrico permite comparar dois grupos 

relativamente a uma variável dependente com escala ordinal ou numa variável 

dependente com escala quantitativa em situações em que não se verifica a 

existência de normalidade dos grupos. Utilizou-se este teste para comparar as 

variáveis numéricas entre grupos independentes, sempre que não existiu uma 

distribuição normal em pelo menos um dos grupos. Este teste foi utilizado na 

comparação das variáveis de caracterização da amostra, “Idade” e “Nº de anos 

de escolaridade” e “Nível de Escolaridade” (as variáveis não apresentaram uma 

distribuição normal). Utilizou-se o mesmo teste não paramétrico para realizar 

uma comparação das variáveis dependentes (numéricas) entre grupos em 
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estudo, nos diferentes momentos de avaliação. As variáveis dependentes não 

apresentaram uma distribuição normal nos diferentes momentos de avaliação; 

 Teste de Wilcoxon: este teste não paramétrico permite comparar duas amostras 

emparelhadas, de uma variável quantitativa, sempre que em pelo menos numa 

das amostras não exista uma distribuição normal. Este teste foi utilizado para a 

comparação de scores das variáveis dependentes (numéricas), entre diferentes 

momentos de avaliação, no grupo Experimental e no grupo de Controlo. As 

variáveis dependentes não apresentaram uma distribuição normal, ao longo dos 

diferentes momentos de avaliação, no grupo Experimental e de Controlo; 

 Teste de Friedman: este teste não paramétrico permite realizar a comparação 

múltipla de médias de ordens para amostras emparelhadas. Utilizámos este 

teste, para realizar uma comparação global das variáveis dependentes (que não 

apresentaram uma distribuição normal) ao longo dos diferentes momentos de 

avaliação. Essa comparação foi realizada para o grupo Experimental e para o 

grupo de Controlo; 

 Regressão Múltipla de Poisson: utilizou-se a Regressão Múltipla de Poisson para 

se estimar o Benefício Relativo (BR) das variáveis “Melhoria Clínica Relevante” 

e “Melhoria Clínica Conservadora e o Risco Relativo (RR) da variável 

“Degradação Clínica”, ajustados para diversos fatores de confundimento na 

baseline do estudo. Os métodos de regressão múltipla permitem controlar o 

confundimento provocado pela falta de homogeneidade basal devido ao viés de 

seleção (Aguiar; Nunes, 2013); 

 O nível de significância utilizado no estudo foi de 5 % e os intervalos de confiança 

(IC) foram estabelecidos em 95%; 

 Todos os cálculos foram efetuados com recurso ao software SPSS, versão 20, 

com exceção do cálculo do Benefício Relativo e do Risco Relativo e respetivos 

IC a 95% da análise bivariável, em que foi utilizado o programa online OpenEpi 

versão 3.  

 

A quantificação da melhoria em função da fisioterapia foi feita segundo o conceito de 

“Diferença Clinicamente Relevante” (Fayers et al., 2001; Osoba et al. 1998). Para uma 

interpretação dos resultados a partir do conceito de “Diferença Clinicamente Relevante”, 

foram apresentados os valores medianos para as escalas funcionais e de sintomas, 

obtidos nos diferentes momentos de avaliação. Posteriormente foi analisada a diferença 
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das medianas, de forma a estabelecer uma relação com a melhoria clínica. Segundo o 

conceito de “Diferença Clinicamente Relevante” (Fayers et al., 2001; Osoba et al. 1998), 

alterações nos scores das escalas funcionais e de sintomas de 5 a 10 pontos referem 

melhoria ou agravamento ligeiro a nível clínico, de 10 a 20 pontos referem melhoria ou 

agravamento moderado a nível clínico e, em mais de 20 pontos referem melhoria ou 

agravamento significativo a nível clínico.  

No nosso estudo foi calculado: 

 O Benefício Relativo do grupo Experimental versus Controlo relativo à variável 

“Melhoria com Relevância Clínica”. Comparação entre grupos da percentagem 

de indivíduos que obtiveram uma melhoria com relevância clínica. A melhoria 

com relevância clínica foi considerada sempre que a diferença entre o score de 

duas avaliações, foi superior a 5 pontos positivos nas escalas de QdV global e 

de função e superior a 5 pontos negativos nas escalas de sintomas; 

 O Benefício Relativo do grupo Experimental versus Controlo relativo à variável 

“Melhoria Clínica Conservadora”. Comparação entre grupos da percentagem de 

indivíduos que obtiveram uma melhoria clínica conservadora. A melhoria clínica 

conservadora foi apenas considerada quando a diferença entre os scores de 2 

momentos de avaliação foi superior a 10 pontos. No nosso estudo, definimos a 

existência de uma “Melhoria Clinica Conservadora”, sempre que existiu uma 

diferença entre o score de duas avaliações superior a 10 pontos positivos nas 

escalas de QdV global e de função e a 10 pontos negativos nas escalas de 

sintomas; 

 O Risco Relativo do grupo Experimental versus Controlo relativo à variável 

“Degradação Clínica”. Comparação entre grupos da percentagem de indivíduos 

que tiveram uma degradação clínica. No nosso estudo definimos a existência 

de uma “Degradação Clínica”, sempre que a diferença entre o score de duas 

avaliações foi superior a 5 pontos negativos, nas escalas de QdV global e de 

função, ou superior a 5 pontos positivos, nas escalas de sintomas.  

 

Foi calculado o BR e o RR para o grupo Experimental Versus Controlo, entre o 1º e 2º 

momento de avaliação, o 1º momento e 3º momento e o 1º e 4º momento de avaliação. 

O esquema seguinte (figura 3) ajuda-nos a compreender a evolução da amostra ao longo do 

estudo, permitindo enquadrar melhor as dimensões amostrais nas diferentes fases de 

análise de dados. 
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Figura 3: Evolução da amostra ao longo do estudo 
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V. Apresentação de resultados 

 

1. Caracterização da amostra 

Foram contactados 221 doentes com cancro da mama, que reuniam as características 

definidas para a inclusão no estudo. Deste grupo, 49 foram excluídos (por não 

comparência ou por apresentarem algum critério de exclusão ao estudo). Dos restantes 

172 doentes, 90 foram incluídos no grupo de controlo e 82 no grupo experimental. Dos 

172 doentes que iniciaram o estudo, 150 (87,2%) concluíram os 4 momentos de 

avaliação. No grupo Experimental, dos 82 doentes iniciais, 7 (8,5%) não concluíram os 

4 momentos de avaliação. Dos 90 doentes incluídos no grupo de Controlo, 15 (16,6%) 

não concluíram os 4 momentos de avaliação. 

Tendo em conta que o estudo apresenta muitas variáveis, os resultados numa primeira 

análise, sempre que possível, serão agrupados por temas (informação 

sociodemográfica, informação clínica e variáveis dependentes). 

 

1.1. Caracterização sociodemográfica dos doentes na baseline do estudo 

(n = 172) 

Na caracterização sociodemográfica do grupo em estudo, utilizámos as variáveis 

“Idade”, “Número de anos de escolaridade”, “Nível de escolaridade”, “Estado civil” e 

“Ocupação”. Os resultados da caracterização sociodemográfica encontram-se 

apresentados no Quadro 13. 

As variáveis contínuas “Idade” e “Número de anos de escolaridade” não apresentam 

uma distribuição normal nos grupos em estudo, tendo sido utilizada a mediana como 

primeira medida comparativa.  

Na variável “Idade”, observou-se uma diferença estatisticamente significativa (p<0,001), 

nos grupos em estudo, o que nos leva a não assumir a homogeneidade estatística dos 

grupos em comparação, para a variável, para o nível de significância de 5%. O grupo 

de Controlo apresenta uma mediana de idades (61,15) superior à do grupo Experimental 

(54,50).  

Na variável “Nº de anos de escolaridade”, observou-se uma diferença estatisticamente 

significativa (p=0,017), nos grupos em estudo, o que nos leva a não assumir a 

homogeneidade estatística dos grupos em comparação, para a variável, para o nível de 

significância de 5%. O grupo Experimental, apresenta um valor mediano (9,50) para a 

variável “Nº de anos de escolaridade”, superior ao do grupo de Controlo (8,58). 
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Na variável “Nível de Escolaridade”, na qual a variável “Escolaridade” está agrupada em 

classes (variável ordinal), observou-se uma diferença estatisticamente significativa  

(p=0,009), nos grupos em estudo, o que nos leva a não assumir a homogeneidade 

estatística dos grupos em comparação, para a variável, para o nível de significância de 

5%. No grupo de Controlo existe uma maior percentagem de sujeitos com um nível de 

escolaridade de “1-4 anos” (36,7%), quando comparado com o grupo Experimental 

(19,5%). 

 

Quadro 13: Tabela bivariável de medidas estatísticas (variáveis numéricas), tabela bivariável de cruzamento 

(variáveis categóricas), valor de probabilidade p, para as variáveis sociodemográficas, nos grupos em 

estudo. 

Variável 

em análise 

Categorias 

da variável 

Medidas 

Estatísticas 

Grupo 
Experimental 

n= 82 

Grupo de 
Controlo 

n= 90 

Valor p 

Idade  Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

54,50 

53,74 

9,89 

31 - 78 

61,15 

63,00 

10,49 

38 – 81 

 < 0,001 

Escolaridade 

(nº de anos) 

 Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

9,50 

10,34 

4,71 

3 - 20 

8,58 

9,00 

4,72 

2 – 20 

0,017 

Nível de 

Escolaridade 

1 – 4 anos 

5 – 6 anos 

7 – 9 anos 

10 – 12 anos 

Superior a 12 

anos 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

16 (19,5%) 

8 (9,8%) 

17 (20,7%) 

17 (20,7%) 

24 (29,3%) 

 

33 (36,7%) 

11 (12,2%) 

16 (17,8%) 

12 (13,3%) 

18 (20,0%) 

 

0,009 

Estado Civil 

 

 

 

 

Solteiro 

Casado/União 

de facto 

Divorciado 

Viúvo 

n(%) 

n(%) 

 

n(%) 

n(%) 

8 (9,8%) 

56 (68,3 %) 

 

14 (17,1%) 

4 (4,9%) 

8 (8,9%) 

65 (72,2%) 

 

8 (8,9%) 

9 (10,0%) 

 

0,276 

Ocupação Reformado 

No Ativo 

n(%) 

n(%) 

20 (24,4 %) 

62 (75,6%) 

49 (54,4%) 

41 (45,6%) 

 

< 0,001 

Valor de p obtido pelo Teste de Mann-Whitney – Comparação das variáveis numéricas “idade” e “nº de anos de escolaridade” e da 
variável ordinal “nível de escolaridade”. 
Valor de p obtido pelo Teste do Qui-quadrado – Comparação das variáveis categóricas “estado civil”, “ocupação”. 

 

Nos níveis de escolaridade “5-6 anos” e “7-9 anos”, não existe uma diferença acentuada 

entre grupos. No nível de escolaridade “10-12 anos” o grupo Experimental conta com 
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20,7% de sujeitos, enquanto o grupo de Controlo apresenta uma percentagem mais 

baixa (13,3 %). O grupo Experimental, no nível de escolaridade “Superior a 12 anos”, 

tem uma percentagem de indivíduos (29,3%) superior quando comparada ao grupo de 

Controlo (20,0%). Quando comparados os níveis de escolaridade mais elevados, 

verifica-se que o grupo Experimental apresenta uma percentagem mais elevada de 

indivíduos nesses escalões. 

Não se observou qualquer diferença estatisticamente significativa, entre os grupos em 

estudo, na característica “Estado Civil”, o que nos pode fazer assumir a homogeneidade 

estatística dos grupos em comparação, para o nível de significância de 5% (Quadro 13). 

Realizando uma comparação entre os grupos de estudo, para a variável “Estado Civil”, 

verificamos que a percentagem de indivíduos no estado “Solteiro” e “Casado” é idêntico, 

no entanto, a percentagem de indivíduos “Divorciados” é superior no grupo 

Experimental, enquanto a percentagem de indivíduos “Viúvos” é superior no grupo de 

Controlo.  

Na variável “Ocupação”, observou-se uma diferença estatisticamente significativa 

(p<0,001), nos grupos em estudo, o que nos leva a não assumir a homogeneidade 

estatística dos grupos em comparação, para a variável, para o nível de significância de 

5%. O grupo Experimental apresenta uma menor percentagem de indivíduos 

“Reformados” (24,4%), quando comparado ao grupo de Controlo (54,4%). Por outro 

lado, a percentagem de indivíduos “No Ativo” é superior no grupo Experimental (75,6%), 

quando comparada ao grupo de Controlo (45,6%). 

Resumindo, podemos assumir a homogeneidade estatística dos grupos em 

comparação, na variável “Estado Civil”, para o nível de significância de 5%. Os grupos 

não apresentam uma homogeneidade estatística (nível de significância de 5%), nas 

variáveis “Idade”, “Número de Anos de Escolaridade”, “Nível de Escolaridade” e 

“Ocupação”  

 

1.2. Caracterização clínica dos doentes na baseline do estudo (n = 172) 

Para a caracterização clínica do grupo em estudo, utilizámos as variáveis 

“Histopatologia”, “Tipo de cirurgia”, “Terapias oncológicas antes da cirurgia” e “Terapias 

oncológicas após a cirurgia”. A variável “Tipo de cirurgia” foi recodificada na variável 

“Conservadora Vs Mastectomia” e a variável “Terapias oncológicas após a cirurgia” foi 

recodificada nas variáveis “Quimioterapia no protocolo de tratamento” e “Realização de 

RT+HT - de forma exclusiva pós-cirurgia”. Essa recodificação teve por objetivo reduzir 

o número de categorias das variáveis, permitindo aumentar o número de frequências 
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observadas em cada categoria das novas variáveis. Os resultados da caracterização 

clínica encontram-se apresentados no quadro 14. 

Todos os doentes em estudo, apenas foram submetidos a terapias oncológicas após a 

cirurgia.  

Nas variáveis de caracterização clínica (Quadro 14), não se observou qualquer 

diferença estatisticamente significativa, entre grupos, nas variáveis “Histopatologia” 

(p=0,264), “Quimioterapia no protocolo de tratamento” (p= 0,789), “Realização de 

RT+HT - de forma exclusiva pós-cirurgia” (p= 0,226), o que nos pode fazer assumir a 

homogeneidade estatística dos grupos em comparação, para o nível de significância de 

5%. Por observação do resultado comparativo obtido na variável “Histopatologia”, 

observou-se que ambos os grupos apresentam mais doentes com carcinoma invasivo. 

Na variável “Quimioterapia no protocolo de tratamento” verificamos que a não realização 

de quimioterapia no decorrer do protocolo de tratamento foi mais frequente em ambos 

os grupos. Na variável “Realização de RT+HT - de forma exclusiva pós-cirurgia”, apesar 

de não existirem diferenças estatisticamente significativas entre grupos, observou-se 

que o número de doentes, que não foram submetidos a essas terapias de forma 

exclusiva, foi superior no grupo Experimental quando comparado ao observado no grupo 

de Controlo. 

Observaram-se diferenças estatisticamente significativas, entre o grupo Experimental e 

o grupo de Controlo, na variável “Cirurgia Conservadora Vs Mastectomia” (p = 0,002), o 

que nos leva a não assumir a homogeneidade estatística dos grupos em comparação, 

na variável em análise, para o nível de significância de 5%. O grupo Experimental 

apresenta uma percentagem mais elevada de doentes submetidas a mastectomia 

(36,6%), quando comparado ao grupo de Controlo (15,6%). No grupo de Controlo, existe 

uma percentagem mais elevada de doentes submetidas a cirurgia conservadora 

(84,4%), quando comparado ao grupo experimental (53,4%). 

Resumindo, podemos assumir a homogeneidade estatística dos grupos em 

comparação, nas variáveis “Histopatologia”, “Terapias Oncológicas antes da cirurgia”, 

“QT no protocolo de tratamento” e “Realização de RT + Hormonoterapia – de forma 

exclusiva pós-cirurgia”, para o nível de significância de 5%. Os grupos não apresentam 

uma homogeneidade estatística (nível de significância de 5%), na variável “Cirurgia 

Conservadora Vs Mastectomia”. 
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Quadro 14: Tabela bivariável de cruzamento (variáveis categóricas), valor de probabilidade p, para as 

variáveis clínicas, nos grupos em estudo. 

Variável 

em análise 

Categorias 

da variável 

Medidas 

Estatísticas 

Grupo 
Experimental 

n= 82 

Grupo de 
Controlo 

n= 90 

Valor p 

 

Histopatologia 

Carcinoma InSitu 

Carcinoma 

Invasivo 

n(%) 

 

n(%) 

13 (15,9%) 

 

69 (84,1%) 

9 (10,0%) 

 

81 (90%) 

 

0,264 

 

 

 

Tipo de cirurgia 

Mastectomia 

sem expansor 

Mastectomia 

com expansor 

Mastectomia 

com 

reconstrução 

imediata  Grande 

Dorsal 

Quadrantectomia 

Tumorectomia 

n(%) 

 

n(%) 

 

 

 

 

 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

 

3 (3,7%) 

 

1 (1,2%) 

 

 

 

 

 

26 (31,7%) 

15 (18,3%) 

37 (45,1%) 

7 (7,8%) 

 

0 (0,0%) 

 

 

 

 

 

7 (7,8%) 

29 (32,3%) 

47 (52,2%) 

 

Conservadora 

Vs 

Mastectomia 

Conservadora 

 

Mastectomia 

n(%) 

 

n(%) 

52 (63,4%) 

 

30 (36,6%) 

76 (84,4%) 

 

14 (15,6%) 

 

0,002 

Terapias 

oncológicas 

antes da cirurgia 

Sim 

Não 

n(%) 

n(%) 

 

0 (0%) 

82 (100%) 

0 (0%) 

90 (100%) 

 

Terapias 

oncológicas 

após a cirurgia 

 

 

 

 

 

 

Nenhuma 

Quimioterapia 

Radioterapia 

Hormonoterapia 

QT+RT 

QT+HT 

QT+IT 

RT+IT 

RT+HT 

QT+RT+HT 

QT+RT+HT+IT 

QT+HT+IT 

Qt+RT+IT 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

n(%) 

3 (3,7%) 

0 (0%) 

3 (3,7%) 

12 (14,6%) 

1 (1,2%) 

4 (4,9%) 

1 (1,2%) 

0 (0%) 

36 (43,9%) 

18 (22,0%) 

0 (0%) 

1 (1,2%) 

3 (3,7%) 

0 (0,0%) 

1(1,1%) 

6 (6,7%) 

7 (7,8%) 

4 (4,4%) 

3 (3,3%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

48 (53,3%) 

15 (16,7%) 

3 (3,3%) 

1 (1,1%) 

2 (2,2%) 

 

 

Quimioterapia 

no protocolo de 

tratamento 

Não 

Sim 

 

n(%) 

n(%) 

54 (65,9%) 

28 (34,1%) 

61 (67,8%) 

29 (32,2%) 

 

0,789 

Realização de 

RT+HT (de 

forma exclusiva 

pós-cirurgia) 

Não 

Sim 

n(%) 

n(%) 

46 (56,1%) 

36 (43,9%) 

42 (46,7%) 

48 (53,3%) 

 

0,226 

QT – Quimioterapia         RT – Radioterapia 

HT – Hormonoterapia      IT – Imunoterapia 

Valor de p obtido pelo Teste do Qui-quadrado - Comparação das variáveis categóricas “Histopatologia”, “Conservadora Vs 

Mastectomia”, “Quimioterapia no protocolo de tratamento”, “Realização de RT + HT – de forma exclusiva pós-cirurgia”. 
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2. Avaliações das escalas de QdV Global, de função e de sintomas, na 

baseline do estudo (n = 172) 

As variáveis contínuas dependentes, na baseline do estudo (3 a 4 semanas após a 

cirurgia) não apresentam uma distribuição normal nos grupos em estudo, tendo sido 

utilizada a mediana como primeira medida comparativa. 

Nas variáveis dependentes (Quadro 15), no 1º momento de observação (baseline do 

estudo), observaram-se diferenças estatisticamente significativas, entre o grupo 

Experimental e o grupo de Controlo, em relação às variáveis “Estado de Saúde Global” 

(p<0,001), “Função Física” (p<0,001), “Função Ocupacional” (p= 0,039), “Função 

Emocional” (p=0,014), “ Função Social” (p=0,002), “Fadiga” (p=0,004), “Dor” (p=0,008), 

“Imagem Corporal” (p=0,001), “Perspetiva Futura” (p=0,003) e “Sintomas Membro 

Superior” (p<0,001). Podemos afirmar que, no 1º momento de avaliação, não existe uma 

homogeneidade estatística dos grupos em comparação, nas variáveis em análise, para 

o nível de significância de 5%.  

Na baseline do estudo, o grupo de Experimental, quando comparado ao grupo de 

Controlo, apresentou scores mais baixos nas escalas de QdV global e de função 

(valores compatíveis com uma pior QdV global e de função) e scores mais elevados nas 

escalas de sintomas (valores compatíveis com uma sintomatologia mais acentuada). 

Existindo apenas uma exceção para a variável “Sintomas Mama”, em que não se 

observou diferença estatisticamente significativa entre grupos (p= 0,059), o que nos 

pode fazer assumir a homogeneidade estatística dos grupos em comparação, para o 

nível de significância de 5%, no entanto, o valor de p encontra-se numa margem de 

tendência (p<0,10) e os dados medianos da variável sugerem que o grupo Experimental 

apresenta uma sintomatologia mais elevada (33,33) quando comparado ao grupo de 

Controlo (25,00). 

Em suma, na baseline do estudo, o grupo Experimental apresentou scores compatíveis 

com uma pior QdV global, uma menor função e uma sintomatologia mais acentuada, 

quando comparado ao grupo de Controlo. 
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Quadro 15: Tabela bivariável de medidas estatísticas (variáveis numéricas) e valor de probabilidade p, para 

as variáveis dependentes, na baseline do estudo, nos grupos em estudo. 

Variável 
em análise 
(Baseline do 

estudo) 

Medidas 
Estatísticas 

Grupo 
Experimental 

n= 82 

Grupo de 
Controlo 

n= 90 

 
Valor p 

Estado de Saúde 
Global  

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Mín-Máx 

50,00 

52,33 

16,52 

16,67-83,33 

66,66 

63,98 

19,02 

8,33-100 

< 0,001 

Função Física Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

80,00 

72,76 

19,68 

13,33-100 

86,66 

83,55 

15,09 

26,67-100 

< 0,001 

 

Função Ocupacional Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min- Máx 

66,66 

60,36 

26,78 

0,00-100 

66,66 

68,70 

25,33 

0,00-100 

0,039 

Função Emocional Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

66,66 

61,89 

27,49 

0,00-100 

75,00 

72,03 

22,35 

8,33-100 

0,014 

Função Social Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

66,66 

68,90 

27,93 

0,00-100 

83,33 

81,29 

22,04 

0,00-100 

0,002 

 

Perspetiva Futura Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

33,33 

33,33 

29,62 

0,00-100 

66,66 

46,29 

29,00 

0,00-100 

0,003 

Imagem Corporal Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

83,33 

78,55 

25,52 

0,00-100 

100 

90,09 

15,34 

25,00-100 

 0,001 

 

Fadiga Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

33,19 

23,71 

0,00-100 

22,22 

22,96 

18,53 

0,00-88,89 

0,004 

Dor Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

34,14 

24,96 

0,00-83,33 

16,66 

24,62 

21,95 

0,00-100 

0,008 

Sintomas Mama Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

35,97 

22,44 

0,00-100 

25,00 

29,81 

19,96 

0,00-91,67 

0,059 

Sintomas Membro 
Superior 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

31,02 

20,63 

0,00-100 

11,11 

17,16 

16,75 

0,00-66,67 

< 0,001 

As escalas de função e sintomas são cotadas numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala funcional representa um nível 
elevado de função e boa capacidade funcional; uma pontuação elevada para a escala “Estado de Saúde Global” representa um nível 
elevado de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados representam um nível elevado de sintomatologia 
(Fayers et al., 2001). 
Valor de p obtido pelo Teste de Mann-Whitney – Comparação das variáveis dependentes (contínuas), no 1º momento de avaliação, entre 
grupos de estudo. 
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2.1. Avaliações das escalas de QdV Global, de função e de sintomas, na 

baseline do estudo (n = 172)  Vs Valores de referência da EORTC para o 

cancro da mama 

Não tendo sido possível, por questões logísticas, realizar uma avaliação dos grupos em 

estudo num momento anterior à cirurgia, optou-se por efetuar uma comparação (Quadro 

16) dos valores das variáveis dependentes na baseline do estudo (3 a 4 semanas após 

a cirurgia) com os valores de referência da EORTC (obtidos após o diagnóstico e antes 

de qualquer terapia oncológica) para o cancro da mama (Scott et al., 2008).  

No grupo experimental, na baseline do estudo (1º momento de avaliação), os valores 

medianos das variáveis dependentes, comparando com os valores medianos de 

referência da EORTC, são mais baixos nas escalas de QdV global (menor qualidade de 

vida global) e função (compatíveis com uma menor função) e mais altos nas escalas de 

sintomas (sintomatologia mais acentuada).  

Verificamos que no grupo de Controlo, na baseline do estudo (1º momento de 

avaliação), os valores medianos das variáveis dependentes, são muito idênticos aos 

valores medianos de referência da EORTC, para as variáveis “Estado de Saúde Global”, 

“Função Física”, “Função Emocional”, “Perspetiva Futura”, “Fadiga”, “Dor” e “Sintomas 

Membro Superior”. Ainda no mesmo grupo, os valores medianos para a “Função 

Ocupacional” e “Função Social” são mais baixos (compatíveis com uma menor função) 

e mais elevados para a escala de “Sintomas Mama” (compatíveis com uma 

sintomatologia mais acentuada). 

A interpretação desses resultados vai no sentido da existência de uma maior severidade 

no grupo experimental na baseline do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

113 
 

Quadro 16: Valores medianos e médios para as escalas de QdV global, sintomas e de função (questionário 

EORTC QLQ – C30 e QLQ – BR23), no 1º momento de avaliação (baseline do estudo), nos grupos de 

estudo. Valores medianos e valores médios de referência da EORTC para as escalas de QdV global, 

sintomas e função, no cancro da mama. 

 
Variável 

em análise 

 
Medidas 

Estatísticas 

 
Valores de 

referência da 
EORTC  

Cancro da Mama 
Estádio I e II (QLQ-
30 / n=464) e todos 
os Estádios (BR23 / 

n=2782) 

 

 
Grupo 

Experimental 
1º Momento 
(baseline do 

estudo) 
 

n= 82 

 
Grupo de 
Controlo 

1º Momento 
(baseline do 

estudo) 
 

n= 90 

Estado de Saúde 
Global 

Mediana 
Média 

66,7 
64,6 

50,00 
52,33 

66,66 
63,98 

Função Física Mediana 
Média 

83,3 
83,2 

80,00 
72,76 

86,66 
83,55 

Função 
Ocupacional 

Mediana 
Média 

83,3 
78,9 

66,66 
60,36 

66,66 
68,70 

Função Emocional Mediana 
Média 

75,00 
72,5 

66,66 
61,89 

75,00 
72,03 

Função social Mediana 
Média 

100 
83,7 

66,66 
68,90 

83,33 
81,29 

Perspetiva Futura Mediana 
Média 

66,7 
47,3 

33,33 
33,33 

66,66 
46,29 

Imagem Corporal Mediana 
Média 

91,7 
82,7 

83,33 
78,55 

100 
90,09 

Fadiga Mediana 
Média 

22,2 
25,8 

33,33 
33,19 

22,22 
22,96 

Dor Mediana 
Média 

16,7 
19,4 

33,33 
34,14 

16,66 
24,62 

 Sintomas na 
região da mama  

Mediana 
Média 

8,3 
16,2 

33,33 
35,97 

25,00 
29,81 

Sintomas 
Membro superior 

Mediana 
Média 

11,1 
18,7 

33,33 
31,02 

11,11 
17,16 

As escalas de função e sintomas são cotadas numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala funcional representa um nível 
elevado de função e boa capacidade funcional; uma pontuação elevada para a escala “Estado de Saúde Global” representa um nível 
elevado de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados representam um nível elevado de sintomatologia 
(Fayers et al., 2001). 

 

3. Escalas de QdV Global, de função e de sintomas, no 2º momento de 

avaliação (n=155) 

Na análise do 2º momento de avaliação, realizou-se uma comparação entre o 1º 

momento e o 2º momento de avaliação (grupo Experimental / grupo de Controlo), 

comparação no 2º momento de avaliação (grupo Experimental Vs grupo de Controlo), 

análise da evolução clínica do 1º para o 2º momento de avaliação, cálculo do Beneficio 

Relativo (BR) e do Benefício Relativo ajustado (BRa) na variável “Melhoria Clínica” entre 

o 1º e 2º momento de avaliação, cálculo do BR e do BRa na variável “Melhoria Clínica 

Conservadora” entre o 1º e 2º momento de avaliação e o cálculo do Risco Relativo (RR) 

e do Risco Relativo ajustado (RRa) na variável “Degradação Clínica” entre o 1º e 2º 

momento de avaliação. 
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3.1. Comparação das escalas de QdV Global, de função e de sintomas, 

entre o 1º momento e 2º momento de avaliação, no grupo Experimental 

As variáveis contínuas dependentes, no 2º momento de avaliação não apresentam uma 

distribuição normal no grupo experimental. Para a realização de uma comparação de 

scores, no grupo experimental, entre o 1º e 2º momento de avaliação, foi utilizada a 

mediana como primeira medida comparativa. 

Realizando uma comparação entre os scores das escalas de QdV global, função e de 

sintomas, no grupo experimental, entre o 1º e 2º momento de avaliação (Quadro 17), 

verificamos que houve uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05), compatível 

com uma melhoria nas escalas de QdV global e de função e uma redução da 

sintomatologia: 

 “Estado de Saúde Global” (p=0,001), registou-se um aumento do valor mediano 

da variável de 50,00 para 58,33; 

 “Função Física” (p<0,001), o valor mediano desta variável não registou uma 

alteração, no entanto, o seu valor médio registou um aumento de 72,76 para 

79,82; 

 “Função Ocupacional” (p<0,001), não se observou um aumento do valor 

mediano da variável, porém o seu valor médio registou um aumento de 60,36 

para 74,45; 

  “Função Emocional” (p=0,023), o valor mediano desta variável não registou uma 

alteração, mas o seu valor médio registou um aumento de 61,89 para 68,93; 

 “Função Social” (p=0,020), registou-se um aumento do valor mediano da variável 

de 66,66 para 83,33; 

 “Perspetiva Futura” (p=0,002), não se observou um aumento do valor mediano 

da variável, no entanto o seu valor médio registou um aumento de 33,33 para 

42,42; 

  “Sintomas Mama”(p<0,001) – Registou-se uma redução do valor mediano da 

variável de 33,33 para 16,66; 
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Quadro 17: Análise emparelhada de medidas estatísticas (variáveis numéricas), mediana da evolução e 

valor de probabilidade p, para as variáveis dependentes, no 1º e 2º momento de avaliação, no grupo 

Experimental. 

Variável 
em análise 

Medidas 
Estatísticas 

Grupo 
Experimental 

n= 82 
Momento I 

Grupo 
Experimental 

n= 77 
Momento II 

Mediana da 
Evolução 

(diferença) 

 
Valor p 

Estado de 

Saúde Global 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Mín-Máx 

50,00 

52,33 

16,52 

16,67-83,33 

58,33 

58,98 

14,48 

16,67-83,33 

8,33  

0.001 

Função Física Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

80,00 

72,76 

19,68 

13,33-100 

80,00 

79,82 

14,74 

46,67-100 

6,66  

< 0,001 

Função 

Ocupacional 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min- Máx 

66,66 

60,36 

26,78 

0,00-100 

66,66 

74,45 

21,89 

0,00-100 

0  

< 0,001 

Função 

Emocional 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

66,66 

61,89 

27,49 

0,00-100 

66,66 

68,93 

22,36 

16,67-100 

0  

0,023 

Função Social Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

66,66 

68,90 

27,93 

0,00-100 

83,33 

77,92 

26,27 

0,00-100 

0  

0,020 

Perspetiva 

Futura 

Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

33,33 

33,33 

29,62 

0,00-100 

33,33 

42,42 

31,82 

0,00-100 

0  

0,002 

Imagem 

Corporal 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

83,33 

78,55 

25,52 

0,00-100 

91,66 

80,84 

23,79 

0,00-100 

0  

0,315 

Fadiga Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

33,19 

23,71 

0,00-100 

33,33 

35,04 

21,84 

0,00-100 

0  

> 0,999 

Dor Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

34,14 

24,96 

0,00-83,33 

16,66 

27,48 

26,18 

0,00-100 

-16,66  

0,072 

Sintomas Mama Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

35,97 

22,44 

0,00-100 

16,66 

24,02 

19,40 

0,00-100 

-6,55  

< 0,001 

Sintomas 

Membro 

Superior 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

31,02 

20,63 

0,00-100 

11,11 

15,29 

14,97 

0,00-55,56 

-8,81  

< 0,001 

As escalas de função e sintomas são cotadas numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala funcional representa um nível 
elevado de função e boa capacidade funcional; uma pontuação elevada para a escala “Estado de Saúde Global” representa um nível 
elevado de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados representam um nível elevado de sintomatologia 
(Fayers et al., 2001). 
Valor de p obtido pelo Teste de Wilcoxon – Comparação das variáveis dependentes, entre o 1º e 2º momento de avaliação, no grupo 
experimental. 
 

 “Sintomas Membro Superior” (p<0,001) - Registou-se uma redução do valor 

mediano da variável de 33,33 para 11,11. 

Na comparação entre os scores das escalas funcionais e de sintomas, no grupo 

experimental, entre o 1º e 2º momento de avaliação, não se registou uma diferença 
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estatisticamente significativa, nas escalas “Imagem Corporal, “Fadiga e “Dor”. No 

entanto, na variável “Dor”, deve-se realçar a redução do valor mediano da variável de 

33,33 para 16,66.  

Analisando a “Mediana da Evolução” (diferença de Medianas) nas escalas de QdV 

global, de função e de sintomas, entre o 1º e 2º momento de avaliação, no grupo 

Experimental (Quadro 5), verificamos que houve uma diferença superior ou igual a 5 

pontos (diferença com relevância clinica), nas escalas de “Estado de Saúde Global” 

(8,33), “Função Física” (6,66), “Dor” (-16,67), “Sintomas Mama” (-6,59) e “Sintomas 

Membro Superior” (-8,81). Estes valores são compatíveis com uma melhoria clínica 

ligeira (diferença entre 5 a 10 pontos), com a exceção do valor obtido na variável “Dor”, 

que é compatível com uma melhoria clínica moderada (diferença entre 10 a 20 pontos). 

Nas escalas de “Função Ocupacional” (0,00), “Função Emocional” (0,00), “Função 

Social” (0,00), “Perspetiva Futura” (0,00), “Imagem Corporal” (0,00) e “Fadiga” (0,00), 

não houve diferenças com relevância clínica. 

 

3.2. Comparação das escalas de QdV Global, de função e de sintomas, 

entre o 1º momento e 2º momento de avaliação, no grupo de Controlo 

As variáveis contínuas dependentes, no 2º momento de avaliação, não apresentam uma 

distribuição normal no grupo de Controlo. Para a realização de uma comparação de 

scores, no grupo de Controlo, entre o 1º e 2º momento de avaliação, foi utilizada a 

mediana como primeira medida comparativa. 

Realizando uma comparação, entre o 1º e 2º momento de avaliação, no grupo de 

controlo, verificamos a existência de uma diferença estatisticamente significativa 

(Quadro 18), nas escalas: 

 “Estado de Saúde Global” (p< 0,001), registou-se uma redução do valor 

mediano da variável de 66,66 para 50,00; 

 “Função Física” (p=0,032), registou-se uma redução do valor mediano da 

variável de 86,66 para 80,00; 

 “Imagem Corporal” (p=0,009), registou-se uma redução do valor mediano da 

variável de 100 para 91,66. 
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Quadro 18: Análise emparelhada de medidas estatísticas (variáveis numéricas), mediana da evolução e 

valor de probabilidade p, para as variáveis dependentes, no 1º e 2º momento de avaliação, no grupo de 

Controlo. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Grupo de 
Controlo 

n= 90 

Momento I 

Grupo de 
Controlo 

n= 78 

Momento II 

Mediana da 
Evolução 

(diferença) 

 

Valor p 

Estado de 

Saúde Global 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Mín-Máx 

66,66 

63,98 

19,02 

8,33-100 

50,00 

54,38 

15,29 

16,67-83,33 

-8,33  

< 0,001 

Função Física Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

86,66 

83,55 

15,09 

26,67-100 

80,00 

78,03 

15,61 

33,33-100 

-3,33  

0,032 

Função 

Ocupacional 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min- Máx 

66,66 

68,70 

25,33 

0,00-100 

      66,66 

70,94 

      22,54 

0,00-100 

0  

0,313 

Função 

Emocional 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

75,00 

72,03 

22,35 

8,33-100 

75,00 

71,58 

23,35 

0,00-100 

0  

0,880 

Função Social Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

83,33 

81,29 

22,04 

0,00-100 

83,33 

79,91 

22,04 

0,00-100 

0  

0,723 

Perspetiva 

Futura 

Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

66,66 

46,29 

29,00 

0,00-100 

33,33 

38,88 

30,58 

0,00-100 

0  

0,110 

Imagem 

Corporal 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

100 

90,09 

15,34 

25,00-100 

91,66 

82,15 

22,54 

8,33-100 

0  

0,009 

Fadiga Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

22,22 

22,96 

18,53 

0,00-88,89 

22,22 

24,35 

18,61 

0,00-88,89 

0  

> 0,999 

Dor Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

16,66 

24,62 

21,95 

0,00-100 

25,00 

24,78 

21,35 

0,00-100 

0  

0,521 

Sintomas Mama Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

25,00 

29,81 

19,96 

0,00-91,67 

25,00 

28,20 

19,40 

0,00-83,33 

0  

0,281 

Sintomas 

Membro 

Superior 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

11,11 

17,16 

16,75 

0,00-66,67 

11,11 

14,67 

15,14 

0,00-66,67 

0  

0,071 

As escalas de função e sintomas são cotadas numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala funcional representa um nível 
elevado de função e boa capacidade funcional; uma pontuação elevada para a escala “Estado de Saúde Global” representa um nível 
elevado de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados representam um nível elevado de sintomatologia 
(Fayers et al., 2001). 
Valor de p obtido pelo Teste de Wilcoxon – Comparação das variáveis dependentes, entre o 1º e 2º momento de avaliação, no grupo de 

Controlo. 

 

As escalas anteriormente mencionadas apresentam valores medianos mais baixos na 

2ª avaliação, desta forma, poderemos afirmar que da 1ª para a 2ª avaliação, houve uma 

perda nas escalas de “Estado Saúde Global”, “Função Física” e “Imagem Corporal”. Nas 
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outras escalas de função e de sintomas não se registaram diferenças estatisticamente 

significativas, no entanto, é de salientar que na variável “Perspetiva Futura” registou-se 

uma redução do valor mediano de 66,66 para 33,33 (diminuição da função) e na variável 

“Dor” registou-se um aumento do valor mediano de 16,66 para 25,00 (agravamento da 

sintomatologia). 

Analisando a “Mediana da Evolução” (diferença de Medianas), nas escalas de QdV 

global, de função e de sintomas, entre o 1º e 2º momento de avaliação, no grupo de 

Controlo (Quadro 6), verificamos que houve uma diferença superior a 5 valores 

(diferença com relevância clínica), na escala “Estado de Saúde Global” (-8,65), 

compatível com uma diminuição ligeira da QdV global. Na escala “Função Física”, 

registou-se uma diferença de -3,33 valores (sem relevância clínica). Nas restantes 

escalas de função e de sintomas não se verificou uma diferença mediana com 

relevância clínica, tendo-se verificado uma diferença nula. 

 

3.3. Comparação do grupo Experimental Vs grupo de Controlo, nas escalas 

de QdV global, de função e de sintomas, no 2º momento de avaliação 

As variáveis contínuas dependentes, no 2º momento de avaliação, não apresentam uma 

distribuição normal no grupo Experimental e de Controlo. Para a realização de uma 

comparação de scores, entre grupos, no 2º momento de avaliação, foi utilizada a 

mediana como primeira medida comparativa. 

Comparando os valores medianos das variáveis nas escalas de QdV global, de função 

e de sintomas, no 2º momento de avaliação, entre o grupo Experimental e o grupo de 

Controlo, verificamos que existe uma diferença estatisticamente significativa (Quadro 

19) para a escala “Estado de Saúde Global” (p=0,039) e no sintoma “Fadiga” (p=0,004). 

O grupo Experimental apresenta um valor mediano mais elevado na escala “Estado de 

Saúde Global”, compatível com uma melhor QdV global, apresentando um valor 

mediano mais elevado para a escala de sintomas “Fadiga” (sintomatologia mais 

acentuada). Nas outras escalas de função e de sintomas não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas, no entanto, na escala “Sintomas Mama”, o valor p 

encontra-se numa margem de tendência (p<0,10), podendo os valores medianos da 

variável sugerir que este sintoma no grupo de Controlo (25,00) é mais elevado do que 

no grupo Experimental (16,66).   
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Quadro 19: Tabela bivariável de medidas estatísticas (variáveis numéricas) e valor de probabilidade p, para 

as variáveis dependentes, no 2º momento de avaliação, no grupo experimental e de controlo. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Grupo 
Experimental 

Momento II 

n= 77 

Grupo de 
Controlo 

Momento II 

n= 78 

 

Valor p 

Estado de Saúde 

Global 

Mediana 

Min-Máx 

58,33 

16,67-83,33 

50,00 

16,67-83,33 

0,039 

Função Física Mediana 

Min-Máx 

80,00 

46,67-100 

80,00 

33,33-100 

0,462 

Função 

Ocupacional 

Mediana 

Min-Máx 

66,66 

0,00-100 

66,66 

0,00-100 

0,278 

Função Emocional Mediana 

Min-Máx 

66,66 

16,67-100 

75,00 

0,00-100 

0,348 

Função Social Mediana 

Min-Máx 

83,33 

0,00-100 

83,33 

0,00-100 

0,938 

Perspetiva Futura Mediana 

Min-Máx 

33,33 

0,00-100 

33,33 

0,00-100 

0,490 

Imagem Corporal Mediana 

Min-Máx 

91,66 

0,00-100 

91,66 

8,33-100 

0,700 

Fadiga Mediana 

Min-Máx 

33,33 

0,00-88,89 

22,22 

0,00-88,89 

0,004 

Dor Mediana 

Min-Máx 

16,66 

0,00-100 

25,00 

0,00-100 

0,851 

Sintomas Mama Mediana 

Min-Máx 

16,66 

0,00-100 

25,00 

0,00-83,33 

0,081 

Sintomas M. 

Superior 

Mediana 

Min-Máx 

11,11 

0,00-55,56 

11,11 

0,00-66,67 

0,775 

As escalas de função e sintomas são cotadas numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala funcional representa um nível 
elevado de função e boa capacidade funcional; uma pontuação elevada para a escala “Estado de Saúde Global” representa um nível 
elevado de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados representam um nível elevado de sintomatologia 
(Fayers et al., 2001). 
Valor de p obtido pelo Teste de Mann-Whitney – Comparação das variáveis dependentes (contínuas), no 2º momento de avaliação, entre 
grupos de estudo. 

 

3.4. Análise da evolução clínica entre o 1º (baseline do estudo) e 2º 

momento de avaliação 

Ao realizar uma comparação entre a “Mediana da Evolução” (diferença de medianas)  

nas escalas de QdV global, de função e de sintomas (1º e 2º momento de avaliação), 

nos grupos em estudo, verificou-se que existiram diferenças estatisticamente 

significativas (Quadro 20) nas seguintes escalas: 

 Escala “Estado de Saúde Global” (P<0,001), no grupo Experimental, do 1º para 

o 2º momento de avaliação, houve uma diferença de medianas de 8,33, 

compatível com uma melhoria ligeira da QdV global, com relevância clínica. No 

grupo de Controlo, do 1º para o 2º momento de avaliação, nesta variável, 

registou-se uma diferença de medianas de -8,33, traduzindo uma perda de QdV 

global com relevância clínica; 

 Na escala “Função Física” (p<0,001), no grupo Experimental, entre o 1º e 2º 

momento de avaliação, registou-se uma diferença de medianas (6,66) com 



  

120 
 

relevância clínica (melhoria ligeira), enquanto no grupo de Controlo, no decorrer 

do mesmo período, registou-se uma diferença de medianas (-3,33) compatível 

com uma perda de função, no entanto, sem relevância clínica; 

 Na escala “Função Ocupacional” (p=0,028), em ambos os grupos registou-se 

uma diferença mediana nula. Para tornar percetível a interpretação dos 

resultados utilizou-se a diferença de médias. O grupo Experimental apresentou 

uma diferença de médias de 14,09 (melhoria moderada), enquanto no grupo de 

Controlo a diferença de médias foi de 2,24 (sem relevância clínica); 

 Na escala “Função Social” (p=0,039), registou-se uma diferença mediana nula 

em ambos os grupos. Para tornar percetível a interpretação dos resultados 

utilizou-se a diferença de médias. No grupo Experimental registou-se uma 

diferença de médias (9,02), compatível com uma melhoria ligeira da função, 

enquanto no grupo de Controlo se registou uma diferença de médias (-1,38), 

compatível com uma perda de função, no entanto, sem tradução a nível clínico; 

 Na escala “Perspetiva Futura” (p=0,005), registou-se uma diferença mediana 

nula em ambos os grupos. Para tornar percetível a interpretação dos resultados 

utilizou-se a diferença de médias. No grupo Experimental, a diferença de médias, 

entre o 1º e 2º momento de avaliação, foi de 9,09, traduzindo uma melhoria 

(ligeira) com relevância clínica. No grupo de Controlo, entre o 1º e 2º momento 

de avaliação, registou-se uma diferença de médias (-7,41), compatível com uma 

diminuição ligeira da função; 

 Na escala “Imagem Corporal” (p=0,025), em ambos os grupos registou-se uma 

diferença mediana nula. Para tornar percetível a interpretação dos resultados 

utilizou-se a diferença de médias. No grupo Experimental, a diferença de médias, 

entre o 1º e 2º momento de avaliação, foi de 2 valores, traduzindo uma melhoria 

sem relevância clínica. No grupo de Controlo, entre o 1º e 2º momento de 

avaliação, registou-se uma diferença de médias (-7,94), compatível com uma 

diminuição ligeira da função; 

 Na escala “Sintomas Mama” (p=0,035), no grupo de controlo, a diferença de 

medianas (0), não revela uma diferença com relevância clínica, enquanto no 

grupo Experimental, se registou uma diferença de medianas (-6,55), que traduz 

uma alteração com relevância clínica (redução ligeira da sintomatologia); 

 Na escala “Sintomas Membro Superior” (P<0,001), no grupo Experimental, 

registou-se uma diferença de medianas (-8,81) com relevância clínica (redução 
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ligeira da sintomatologia), enquanto no grupo de Controlo não se registou uma 

alteração nesta escala de sintomas; 

 

Quadro 20: Análise da mediana da evolução (1º e 2º momento de avaliação) entre o grupo Experimental e 

grupo de Controlo. Evolução clínica mediana, valor de probabilidade p. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Evolução Clínica 
Mediana 

 Grupo 
Experimental 

n=77 

Evolução Clínica 
Mediana Grupo 

de Controlo n=78 

 

Valor p 

Estado de Saúde 

Global 

Mediana 

 

8,33 -8,33 < 0,001 

Função Física Mediana 

 

6,66 -3,33  < 0,001 

Função 

Ocupacional 

Mediana 

Média 

0 

14,09* 

0 

2,24* 

0,028 

Função 

Emocional 

Mediana 

 

0 0 0,173 

Função Social Mediana 

Média 

0 

9,02* 

0 

-1,38* 

0,039 

Perspetiva Futura Mediana 

Média 

0 

9,09* 

0 

-7,41* 

0,005 

Imagem Corporal Mediana 

Média 

0 

2* 

0 

-7,94* 

0,025 

Fadiga Mediana 

 

0 0 > 0,999 

Dor Mediana 

 

-16,66 0 0,108 

Sintomas Mama Mediana 

Média 

- 6,55 0 0,035 

Sintomas Membro 

Superior 

Mediana 

Média 

- 8,81 0 <0,001 

Valor de p obtido pelo Teste de Mann-Whitney – Comparação da “Evolução Clínica Mediana”, do 1º para o 2º momento de avaliação, 

entre grupos em estudo.  

*Diferença de médias entre o 1º e 2º momento de avaliação. 

 

Nas restantes escalas de função e de sintomas não houve diferenças estatisticamente 

significativas. Devemos, no entanto, realçar o facto de se ter registado, na variável “Dor”, 

uma evolução clínica mediana favorável no grupo Experimental (-16,67). 

Na figura 4 e figura 5 podemos ter a perceção da melhoria clínica, para a variável 

“Estado de Saúde Global” e para a variável “Função Física”, no grupo em estudo, entre 

o 1º e 2º momento de avaliação.  
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No grupo Experimental, entre o 1º e 2º momento de avaliação, na variável “Estado de 

Saúde Global”, registou-se uma melhoria clínica em 41 indivíduos (26,45% da amostra 

total), representando uma melhoria em 53,24% do grupo Experimental. No grupo de 

Controlo, entre o 1º e 2º momento de avaliação, na variável “Estado de Saúde Global” 

registou-se uma melhoria clínica em 15 indivíduos (9,68% da amostra total), 

representando uma melhoria em 19,23% do grupo de Controlo. 

 
 

 

Entre o 1º e 2º momento de avaliação, na variável “Função Física”, registou-se uma 

melhoria clínica em 45 indivíduos do grupo Experimental (representando uma melhoria 
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em 58,44% do grupo Experimental) e em 26 indivíduos do grupo de Controlo 

(representando uma melhoria em 33,33% do grupo de Controlo). 

 

A melhoria clínica para a variável “Sintomas Mama”, no grupo em estudo, entre o 1º e 

2º momento de avaliação, pode ser observada na figura 6. Entre o 1º e 2º momento de 

avaliação, registou-se uma melhoria clínica na variável “Sintomas Mama”, em 45 

indivíduos do grupo Experimental (representando uma melhoria clínica em 58,44% do 

grupo Experimental) e em 36 indivíduos do grupo de Controlo (representando uma 

melhoria clínica em 46,15% do grupo de Controlo). 
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Na figura 7 pode ser observada a melhoria clínica para a variável “Sintomas Membro 

Superior”, no grupo em estudo, entre o 1º e 2º momento de avaliação. Entre o 1º e 2º 

momento de avaliação, na variável “Sintomas do Membro Superior”, registou-se uma 

melhoria clínica em 58 indivíduos do grupo Experimental (representando uma melhoria 

em 75,32% do grupo Experimental) e em 34 indivíduos do grupo de Controlo 

(representando uma melhoria em 43,58% do grupo de Controlo). 

 

3.5. Beneficio Relativo e Benefício Relativo Ajustado na variável “Melhoria 

Clínica”: Grupo Experimental Vs Grupo de Controlo, do 1º para o 2º 

momento de avaliação 

Realizando uma comparação entre grupos da percentagem de indivíduos que obtiveram 

uma melhoria com relevância clínica nas escalas de QdV global, de função e de 

sintomas (Quadro 21), entre o 1º e 2º momento de avaliação, verificamos que em 

algumas destas escalas registaram-se diferenças estatisticamente significativas para o 

Benefício Relativo (BR) do grupo Experimental versus o grupo de Controlo: 

 “Estado de Saúde Global”(BR= 2,76; p<0,001); 

 “Função Física” (BR= 1,75; p= 0,001); 

 “Sintomas Membro Superior” (BR= 1,72; p<0,001); 

Nas restantes escalas de função e de sintomas não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas. 

Como foi mencionado anteriormente, os grupos em estudo, na baseline, não são 

homogéneos para algumas variáveis (idade, número de anos de escolaridade, 

ocupação, tipo de cirurgia, variáveis dependentes na baseline do estudo); desta forma, 

torna-se necessário o cálculo do BR ajustado (BRa) a essas mesmas variáveis de 

confundimento. Para o cálculo do BRa (baseado na melhoria com relevância clínica 

obtida entre o 1º e 2º momento de avaliação), utilizou-se a regressão de Poisson. Serão 

apenas apresentados os valores obtidos para as escalas em que houve diferença 

estatisticamente significativa, no decorrer do cálculo do BR não ajustado. Após a 

utilização do modelo de ajustamento, obtivemos os seguintes resultados (Quadro 22): 

 “Estado de Saúde Global” (BRa=2,230; p=0,014); 

 “Função Física” (BRa=1,320; p=0,314); 

 “Sintomas Membro Superior (BRa=1,341; p=0,212) 
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Após o cálculo do BRa (ajustado às variáveis para as quais os grupos não são 

homogéneos na baseline), registou-se uma diferença estatisticamente significativa para 

a variável “Melhoria Clínica no Estado de Saúde Global” (BRa=2,230; p=0,014). Nas 

restantes variáveis não se registou diferença estatisticamente significativa.  

 

Quadro 21: Beneficio Relativo na variável “Melhoria Clínica”: Grupo Experimental Vs Grupo de Controlo, do 

1º para o 2º momento de avaliação. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Melhoria 
com 

Relevância 
Clínica 

Grupo 
Experimental 

n= 77 

Grupo de 
Controlo 

n= 78 

Benefício 
Relativo 

IC (95%) 

Valor p 

Estado de 

Saúde Global 

n (%) Sim 

Não 

41 (53,25%) 

36 (46,75%) 

15 (19,23%) 

63 (80,77%) 

BR = 2,76 

IC (95%) = 

(1,67- 4,56) 

<0,001 

Função 

Física 

n (%) Sim 

Não 

45 (58,44%) 

32 (41,56%) 

26 (33,33%) 

52 (66,67%) 

1,75 

IC (95%) = 

(1,21–2,52) 

 

0,001 

Função 

Ocupacional 

n (%) Sim 

Não 

38 (49,35%) 

39 (50,65%) 

29 (37,18%) 

49 (62,82%) 

1,32 

IC (95%) = 

(0,92–1,91) 

 

0,126 

Função 

Emocional 

n (%) Sim 

Não 

36 (46,75%) 

41 (53,25%) 

31 (39,74%) 

47 (60,26%) 

1,17 

IC (95%) = 

(0,81-1,69) 

 

0,347 

Função 

Social 

n (%) Sim 

Não 

33 (42,86%) 

44 (57,14%) 

22 (28,21%) 

56 (71,79%) 

1,51 

IC (95%) = 

(0,98-2,35) 

0,056 

Perspetiva 

Futura 

n (%) Sim 

Não 

23 (29,87%) 

54 (70,13%) 

17 (21,79%) 

61 (78,21%) 

1,37 

IC (95%) = 

(0,79-2,35) 

0,251 

Imagem 

Corporal 

n (%) Sim 

Não 

28 (36,36%) 

49 (63,64%) 

19 (24,36%) 

59 (75,64%) 

1,49 

IC (95%) = 

(0,91-2,43) 

0,104 

Fadiga n (%) Sim 

Não 

0  

77 (49,7%) 

0  

78 (50,3%) 

n.a - 

Dor n (%) Sim 

Não 

39 (50,65%) 

38 (49,35%) 

25 (32,05%) 

53 (67,95%) 

1,58 

IC (95%) = 

(1,06-2,33) 

0,249 

Sintomas 

Mama 

n (%) Sim 

Não 

45 (58,44%) 

32 (41,56%) 

36 (46,15%) 

42 (53,85%) 

1,26 

IC (95%) = 

(0,93-1,71) 

0,125 

Sintomas M. 

Superior 

n (%) Sim 

Não 

58 (75,32%) 

19 (24,68%) 

34 (43,59%) 

44 (56,41%) 

1,72 

IC (95%) = 

(1,30-2,29) 

<0,001 

Melhoria com Relevância Clínica – A diferença entre o score de duas avaliações traduz-se por uma alteração com relevância clínica, 
quando existe uma diferença mínima de 5 pontos (Osoba et al. 1998, citado por Fayers et al., 2001). Definimos a existência de uma 
“melhoria com relevância clínica”, sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi superior a 5 pontos positivos nas escalas 
de QdV global e de função e superior a 5 pontos negativos nas escalas de sintomas. 
n.a – Não aplicável 
I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o BR. 
Valor de p obtido pelo teste do Qui-quadrado – Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma melhoria 
com relevância clínica nas diferentes escalas de função e sintomas, entre o 1º e 2º momento de avaliação. 
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Podemos afirmar que após ajustamento para fatores não homogéneos na baseline do 

estudo, o valor do BRa é indicador de que o grupo Experimental, submetido a 

fisioterapia, apresentou maior proporção de doentes com uma melhoria clínica relevante 

na variável “Estado de Saúde Global”, entre o 1º e 2º momento de avaliação (123% 

superior à verificada no grupo de Controlo). 

Para as outras variáveis, em que após o ajustamento não houve um efeito 

estatisticamente significativo, manteve-se a direção da estimativa de efeito.  

 

Quadro 22: Análise de regressão de Poisson para o ajustamento da variável “Melhoria Clínica”, entre o 1º 

e 2º momento de avaliação, às variáveis não homogéneas na baseline do estudo (n=155). 

Variável 
Dependente  
(calculada 

entre o 1º e 2º 
avaliação) 

Co-variáveis 
incluídas no 
modelo de 

ajustamento 

BRa 

Grupo 
Experimental 

Vs 

Grupo de 
Controlo 

Valor p Limite 
Inferior do IC 

(95%) 

Limite 
Superior do 

IC (95%) 

Melhoria Clínica 
no “Estado de 
Saúde Global” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Estado Global 
de Saúde na 

baseline. 

 

2,230 

 

0,014 

 

1,179 

 

4,219 

Melhoria Clínica 
na “Função 

Física” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Função Física 
na baseline. 

 

1,320 

 

0,314 

 

0,768 

 

2,269 

Melhoria Clínica 
nos “Sintomas 

Membro 
Superior” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Sintomas 
Membro 

Superior na 
baseline. 

 

1,341 

 

0,212 

 

0,846 

 

2,128 

Melhoria com Relevância Clínica – A diferença entre o score de duas avaliações traduz-se por uma alteração com relevância clínica, 
quando existe uma diferença mínima de 5 pontos (Osoba et al. 1998, citado por Fayers et al., 2001). Definimos a existência de uma 
“melhoria com relevância clínica”, sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi superior a 5 pontos positivos nas escalas 
de QdV global e de função e superior a 5 pontos negativos nas escalas de sintomas. 
BRa – Benefício Relativo Ajustado. 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o BRa. 

Valor de p obtido pelo Teste de Wald - Comparação entre grupos da percentagem de indivíduos que obtiveram uma “melhoria com 

relevância clínica”;  nas escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 2º momento de avaliação, realizando um ajustamento 

para as variáveis de confundimento na baseline do estudo. 
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3.6. Beneficio Relativo e Benefício Relativo Ajustado na variável “Melhoria 

Clínica Conservadora”: Grupo Experimental Vs Grupo de Controlo, do 1º 

para o 2º momento de avaliação 

Optámos por criar uma variável que traduzisse uma melhoria clínica mais conservadora, 

ou seja, em que a melhoria com relevância clínica é apenas considerada quando a 

diferença entre os scores de 2 momentos de avaliação é superior a 10 pontos. No nosso 

estudo, definimos a existência de uma “Melhoria Clinica Conservadora”, sempre que 

existiu uma diferença entre o score de duas avaliações superior a 10 pontos positivos 

nas escalas de QdV global e de função e a 10 pontos negativos nas escalas de 

sintomas. 

Realizando uma comparação, entre grupos, da percentagem de indivíduos que 

obtiveram uma “Melhoria Clínica Conservadora” nas escalas de QdV global, de função 

e de sintomas, entre o 1º e 2º momento de avaliação, verificamos que houve uma 

diferença estatisticamente significativa (p<0,05) nas escalas (Quadro 23): 

 “Estado de Saúde Global” (BR= 2,026; p=0,038); 

 “Função Física” (BR= 2,448; p= 0,001); 

 “Função Social” (BR=1,59; p= 0,037); 

 “Dor” (BR= 1,58; p= 0,018); 

 “Sintomas Membro Superior” (BR= 1,728; p<0,001) 

Nas escalas acima mencionadas, o benefício foi superior no grupo experimental, no 

entanto, os grupos não são homogéneos na baseline do estudo para algumas variáveis 

(idade, número de anos de escolaridade, ocupação, tipo de cirurgia, variáveis 

dependentes na baseline do estudo), sendo importante a aplicação de um modelo de 

ajustamento para as variáveis de confundimento.  

Após a utilização do modelo de ajustamento (regressão de Poisson), não se registaram 

diferenças estatisticamente significativas, permitindo afirmar que o BR deixa de ser 

significativo após ajustamento para fatores não homogéneos (Quadro 24), no entanto, 

a direção de associação mantém-se favorável no grupo experimental. 
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Quadro 23: Beneficio Relativo na variável “Melhoria Clínica Conservadora”: Grupo Experimental Vs Grupo 

de Controlo, do 1º para o 2º momento de avaliação. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Melhoria 

Clínica 

Conservadora 

Grupo 

Experimental 

n= 77 

Grupo de 

Controlo 

n= 78 

Benefício 

Relativo 

IC (95%) 

Valor 

p 

Estado de 

Saúde  

Global 

n (%) Sim 

Não 

20 (25,97%) 

57 (74,03%) 

10 (12,82%) 

68 (87,18%) 

2,026 

IC (95%) = 

(1,016-4,042) 

 

0,038 

Função 

Física 

n (%) Sim 

Não 

29 (37,66%) 

48 (62,34%) 

12 (15,38%) 

66 (84,62%) 

2,448 

IC (95%) = 

(1,351-4,436) 

0,001 

Função 

Ocupacional 

n (%) Sim 

Não 

38(49,4%9 

39 (50,60%) 

29 (37,20%) 

49 (62,80%) 

1,327 

IC (95%) = 

(0,92-1,915) 

0,126 

Função 

Emocional 

n (%) Sim 

Não 

24 (31,20%) 

53 (68,80%) 

22 (28,20%) 

56 (71,80%) 

1,105 

IC (95%) = 

(0,680-1,795) 

0,685 

Função 

Social 

n (%) Sim 

Não 

33 (42,86%) 

44 (57,14%) 

21 (26,92%) 

57 (73,08%) 

1,59 

IC (95%) = 

(1,018-2,49) 

0,037 

Perspetiva 

Futura 

n (%) Sim 

Não 

23 (29,90%) 

54 (55,80%) 

17 (21,80%) 

61 (78,20%) 

1,371 

IC (95%) = 

(0,797-2,357) 

0,251 

Imagem 

Corporal 

n (%) Sim 

Não 

17 (22,10%) 

60 (77,90%) 

10 (12,80%) 

68 (87,20%) 

1,722 

IC (95%) = 

(0,842-3,519) 

0,128 

Fadiga n (%) Sim 

Não 

0 

77 

0 

78 

n.a n.a 

Dor n (%) Sim 

Não 

39 (50,65%) 

38 (49,35%) 

25 (32,05%) 

53 (67,95%) 

1,58 

IC (95%) = 

(1,069-2,337) 

0,018 

Sintomas 

Mama 

n (%) Sim 

Não 

34 (44,20%) 

43 (55,80%) 

22 (28,20%) 

54 (69,20%) 

1,525 

IC (95%) = 

(0,989-2,35) 

0,050 

Sintomas M. 

Superior 

n (%) Sim 

Não 

58 (75,32%) 

19 (24,68%) 

34 (43,59%) 

44 (56,41%) 

1,728 

IC (95%) = 

(1,302-2,293) 

<0,001 

Melhoria Clínica Conservadora – A diferença entre o score de duas avaliações traduz-se por uma alteração com relevância clínica quando existe uma diferença 

mínima de 5 pontos (Osoba et al. 1998, citado por Fayers et al., 2001). Definimos  a existência de uma “Melhoria  Clínica Conservadora” sempre que a diferença 

entre o score de duas avaliações foi superior a 10 pontos positivos nas escalas de QdV global e de função e superior a 10 pontos negativos nas escalas de 

sintomas. 

n.a – Não aplicável 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o BR. 

Valor de p obtido pelo teste do Qui-quadrado – Comparação entre grupos da percentagem de indivíduos que obtiveram uma “Melhoria com Relevância Clínica 

Conservadora” nas escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 2º momento de avaliação. 
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Quadro 24. Análise de regressão de Poisson para o ajustamento da variável “Melhoria Clínica 

Conservadora”, entre o 1º e 2º momento de avaliação, às variáveis não homogéneas na baseline do estudo 

(n=155). 

Variável 
Dependente 

(calculada 
entre o 1º e 2º 
momento de 
avaliação) 

Co-Variáveis 
incluídas no 
modelo de 

ajustamento 

BRa 

Grupo 
Experimental 

Vs 

Grupo de 
Controlo 

Valor p Limite 
Inferior do IC 

(95%) 

Limite 
Superior do 

IC (95%) 

Melhoria Clínica 
Conservadora 
no “Estado de 
Saúde Global” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Estado de 

Saúde Global na 
baseline. 

 

1,501 

 

0,30 

 

0,629 

 

3,586 

Melhoria Clínica 
Conservadora 

na “Função 
Física” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Função Física 
na baseline. 

 

1,530 

 

0,272 

 

0,716 

 

3,269 

Melhoria Clínica 
Conservadora 

na “Função 
Social” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Função Social 
na baseline. 

 

1,294 

 

0,395 

 

0,715 

 

2,340 

Melhoria Clínica 
Conservadora 

na “Dor” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 
de Cirurgia, Dor 

na baseline. 

 

1,330 

 

0,307 

 

0,769 

 

2,300 

Melhoria Clínica 
Conservadora 
nos “Sintomas 

Membro 
Superior” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Sintomas 
Membro 

Superior na 
baseline. 

 

1,341 

 

0,212 

 

0,846 

 

2,128 

Melhoria Clínica Conservadora – A diferença entre o score de duas avaliações traduz-se por uma alteração com relevância clínica quando existe uma diferença 

mínima de 5 pontos (Osoba et al. 1998, citado por Fayers et al., 2001). Definimos  a existência de uma “Melhoria  Clínica Conservadora” sempre que a diferença 

entre o score de duas avaliações foi superior a 10 pontos positivos nas escalas de QdV global e de função e superior a 10 pontos negativos nas escalas de 

sintomas. 

BRa – Benefício Relativo Ajustado. 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o BRa. 

Valor de p obtido pelo Teste de Wald - Comparação entre grupos da percentagem de indivíduos que obtiveram uma “Melhoria Clínica Conservadora”  nas escalas 

de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 2º momento de avaliação, realizando um ajustamento para as variáveis de confundimento na baseline do 

estudo. 
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3.7. Risco Relativo e Risco Relativo Ajustado na variável “Degradação 

Clínica”: Grupo Experimental Vs Grupo de Controlo, do 1º para o 2º 

momento de avaliação 

Na interpretação dos resultados obtidos em estudos sobre QdV não será correto calcular 

apenas o benefício obtido através da proporção de indivíduos que obtiveram uma 

melhoria clínica, sendo útil o cálculo da proporção de indivíduos que tiveram uma 

degradação (deterioração) do resultado em saúde. Desta forma, optámos por calcular o 

Risco Relativo (RR) da variável “Degradação Clínica”. Definimos a existência de uma  

“Degradação Clínica” sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi 

superior a 5 pontos negativos, nas escalas de QdV global e de função, ou superior a 5 

pontos positivos, nas escalas de sintomas.  

Realizando uma comparação entre grupos (Experimental Vs Controlo) da percentagem 

de indivíduos que obtiveram uma degradação com relevância clínica nas escalas de 

QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 2º momento de avaliação, verificamos 

que em algumas destas escalas se registaram diferenças estatisticamente significativas 

(Quadro 25): 

 “Estado de Saúde Global” (RR= 0,265; p<0,001); 

 “Função Física” (RR= 0,337; p<0,001); 

 “Perspetiva Futura” (RR= 0,295; p<0,001); 

 “Sintomas Mama” (RR=0,555; p=0,017); 

 “Sintomas Membro Superior” (RR= 0,168, p<0,001). 

Os valores acimas apresentados sugerem que os indivíduos do grupo Experimental, 

quando comparados aos indivíduos do grupo de Controlo, tiveram um menor risco de 

ter uma degradação nas escalas de “Estado de Saúde Global”, “Função Física”, 

“Perspetiva Futura”, “Sintomas Mama” e “Sintomas Membro Superior”, entre o 1º e 2º 

momento de avaliação (entre o 1º e 3º mês pós-cirurgia). Esta associação negativa pode 

ser um indicador de que a fisioterapia, neste grupo de doentes, teve um efeito protetor 

entre o 1º e 2º momento de avaliação (entre o 1º e 3º mês pós-cirurgia). 
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Quadro 25: Risco Relativo na variável “Degradação Clínica”: Grupo Experimental Vs Grupo de Controlo, do 

1º para o 2º momento de avaliação. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Degradação 

Clínica 

Grupo 

Experimental 

n= 77 

Grupo de 

Controlo 

n= 78 

Risco 

Relativo 

IC (95%) 

Valor p 

Estado de 
Saúde 
Global 

n (%) Sim 

Não 

11 (14,29%) 

66 (85,71%) 

42 (53,85%) 

36 (46,15%) 

0,265 

IC (95%) = 
(0,147-0,475) 

 

<0,001 

Função 
Física 

n (%) Sim 

Não 

13 (16,88%) 

64 (83,12%) 

39 (50,00%) 

39 (50,00%) 

0,337 

IC (95%) = 
(0,196-0,581) 

<0,001 

Função 
Ocupacional 

n (%) Sim 

Não 

13 (16,90%) 

64 (83,10%) 

20 (25,60%) 

58 (74,40%) 

0,658 

IC (95%) = 
(0,353-1,228) 

0,183 

Função 
Emocional 

n (%) Sim 

Não 

23 (29,90%) 

54 (70,10%) 

27 (34,60%) 

51 (65,40%) 

0,826 

IC (95%) = 
(0,545-1,365) 

0,527 

Função 
Social 

n (%) Sim 

Não 

14 (18,20%) 

63 (81,80%) 

22 (28,20%) 

56 (71,80%) 

0,644 

IC (95%) = 
(0,356-1,165) 

0,139 

Perspetiva 
Futura 

n (%) Sim 

Não 

7 (9,09%) 

70 (90,91%) 

24 (30,77%) 

54 (69,23%) 

0,295 

IC (95%) = 
(0,135-0,645) 

<0,001 

Imagem 
Corporal 

n (%) Sim 

Não 

24 (31,20%) 

53 (68,80%) 

31 (39,70%) 

47 60,30%) 

0,784 

IC (95%) = 
(0,510-1,205) 

0,265 

Fadiga n (%) Sim 

Não 

0 (0,00%) 

77 (100%) 

 

0 (0,00%) 

78 (100%) 

 

n.a 

 

n.a 

Dor n (%) Sim 

Não 

18 (23,40%) 

59 (76,60%) 

26 (33,30%) 

52 (66,70%9 

0,701 

IC (95%) = 
(0,420-1,170) 

O,164 

Sintomas 
Mama 

n (%) Sim 

Não 

17 (22,08%) 

60 (77,92%) 

31 (39,74%) 

47 (60,26%) 

0,555 

IC (95%) = 
(0,336-0,916) 

0,017 

Sintomas M. 
Superior 

n (%) Sim 

Não 

3 (3,89%) 

74 (96,11%) 

18 (23,08%) 

60 (76,92%) 

0,168 <0,001 

Degradação Clínica – Definimos a existência de uma “Degradação Clínica” sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi superior a 5 pontos 

negativos nas escalas de QdV global e de função e superior a 5 pontos positivos nas escalas de sintomas. 

n.a – Não aplicável 

RR – Risco Relativo 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o RR 

Valor de p obtido pelo Teste do Qui-quadrado – Comparação entre grupos da percentagem de indivíduos que obtiveram uma degradação com relevância 

clínica nas escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 2º momento de avaliação. 
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Após o cálculo do RR não ajustado para a variável “Degradação Clínica” entre o 1º e 2º 

momento de avaliação, foi aplicado um modelo de ajustamento (regressão de Poisson) 

do RR para algumas variáveis de confundimento na baseline do estudo (idade, número 

de anos de escolaridade, ocupação, tipo de cirurgia, variáveis dependentes na 

baseline), calculando o Risco Relativo ajustado (RRa). Após ajustamento para fatores 

não homogéneos na baseline do estudo, registaram-se diferenças estatisticamente 

significativas nas seguintes variáveis (Quadro 26): 

 “Estado de Saúde Global”( RRa= 0,384; p= 0,011); 

 “Função Física” (RRa= 0,484; p=0,035); 

  “Sintomas Membro Superior” (RRa= 0,159; p=0,007). 

Quadro 26: Análise de regressão de Poisson para o ajustamento da variável “Degradação Clínica”, entre o 

1º e 2º momento de avaliação, às variáveis não homogéneas na baseline do estudo (n=155). 

Variável 

Dependente  
(calculada 

entre o 1º e 2º 

momento de 

avaliação) 

Co-Variáveis 

incluídas no 

modelo de 

ajustamento 

RRa 

Grupo 

Experimental 

Vs 

Grupo de 

Controlo 

Valor p Limite 

Inferior do IC 

(95%) 

Limite 

Superior do 

IC (95%) 

Degradação 

Clínica no “Estado 

de Saúde Global” 

Idade, Nº de anos 

de Escolaridade, 

Ocupação, Tipo de 

Cirurgia, Estado  

de Saúde Global 

na baseline. 

 

0,384 

 

0,011 

 

0,184 

 

0,801 

Degradação 

Clínica na “Função 

Física” 

Idade, Nº de anos 

de Escolaridade, 

Ocupação, Tipo de 

Cirurgia, Função 

Física na baseline. 

 

0,484 

 

0,035 

 

0,246 

 

0,952 

Degradação 

Clínica na 

“Perspetiva Futura” 

Idade, Nº de anos 

de Escolaridade, 

Ocupação, Tipo de 

Cirurgia, 

Perspetiva Futura 

na baseline 

 

0,446 

 

0,085 

 

0,178 

 

1,117 

Degradação 

Clínica nos 

“Sintomas Mama” 

Idade, Nº de anos 

de Escolaridade, 

Ocupação, Tipo de 

Cirurgia. 

 

0,713 

 

0,290 

 

0,380 

 

1,335 

Degradação 

Clínica nos 

“Sintomas Membro 

Superior” 

Idade, Nº de anos 

de Escolaridade, 

Ocupação, Tipo de 

Cirurgia, Sintomas 

Membro Superior 

na baseline. 

 

0,159 

 

0,007 

 

0,420 

 

0,602 

Degradação Clínica – Definimos a existência de uma “Degradação Clínica” sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi superior a 5 pontos 

negativos nas escalas de QdV global e de função e superior a 5 pontos positivos nas escalas de sintomas. 

RRa – Risco Relativo Ajustado. 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o RRa. 

Valor de p obtido pelo Teste de Wald - Comparação entre grupos da percentagem de indivíduos que obtiveram uma “Degradação com Relevância Clínica”, nas 

escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 2º momento de avaliação, realizando um ajustamento para as variáveis de confundimento na 

baseline do estudo. 
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Nas variáveis “Estado de Saúde Global”, “Função Física” e “Sintomas Membro 

Superior”, a fisioterapia poderá ter atuado como um fator protetor, entre o 1º e 2º 

momento de avaliação (entre o 1º e 3º mês pós-cirurgia), tendo existido uma menor 

degradação nessas escalas de função e de sintomas, no grupo Experimental, quando 

comparado ao grupo de Controlo. Podemos afirmar que no grupo Experimental, entre o 

1º e 2º momento de avaliação, houve uma redução relativa do risco de degradação 

clínica nas escalas: 

 “Estado de Saúde Global” (redução relativa de risco de 61,6%); 

 “Função Física” (redução relativa de risco de 51,6%); 

 “Sintomas Membro Superior” (redução relativa de risco de 84,1%). 

Na variável “Perspetiva Futura” entre o 1º e 2º momento de avaliação (RRa= 0,446; p= 

0,085), o valor p encontra-se numa margem de tendência (p<0,10), podendo os valores 

do RRa sugerir que os indivíduos do grupo Experimental tiveram uma menor 

degradação nessa escala de função, comparando com os indivíduos do grupo de 

Controlo. 

 

4. Avaliações das escalas de QdV Global, de função e de sintomas, no 3º 

momento de avaliação (n=151) 

Na análise do 3º momento de avaliação, optou-se por seguir a mesma sequência de 

análise: comparação entre o 1º momento e o 3º momento de avaliação (grupo 

Experimental / grupo de Controlo), comparação no 3º momento de avaliação (grupo 

Experimental Vs grupo de Controlo), análise da evolução clínica do 1º para o 3º 

momento de avaliação, cálculo do BR e do BRa na variável “Melhoria Clínica” entre o 1º 

e 3º momento de avaliação, cálculo do BR e do BRa na variável “Melhoria Clínica 

Conservadora” entre o 1º e 3º momento de avaliação e o cálculo do RR e do RRa na 

variável “Degradação Clínica” entre o 1º e 3º momento de avaliação. 

No cálculo da dimensão da amostra, o 3º momento de avaliação (6 meses após a 

cirurgia) foi definido como o momento primário de avaliação. Nesse cálculo foi utilizado 

o score da variável “Estado de Saúde Global”, em doentes submetidas a cirurgia a 

cancro da mama com biópsia do gânglio sentinela, 6 meses após a cirurgia (valor 

descrito por alguns autores). Segundo a literatura consultada, 6 meses após a cirurgia 

é o momento no qual as doentes submetidas a cirurgia a cancro da mama com biópsia 

do gânglio sentinela, apresentam um score mais baixo na variável “Estado de Saúde 
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Global” (Gournay et al., 2013; Bogusencius; Cepuliené, 2013; Dabakuyo et al., 2009; 

Kootstra et al., 2008).  

 

4.1. Avaliações das escalas de QdV Global, de função e de sintomas, no 3º 

momento de avaliação (n =151) Vs Valores de referência da EORTC para o 

cancro da mama 

Seguindo o mesmo critério utilizado na análise dos valores obtidos no 1º momento de 

avaliação (baseline do estudo), optámos por efetuar uma comparação entre os valores 

obtidos no 3º momento de avaliação e os valores de referência da EORTC (obtidos após 

o diagnóstico e antes de qualquer terapia oncológica) para o cancro da mama (Quadro 

27). Para não tornar exaustiva esta análise, optou-se por comparar apenas as variáveis 

com maior relevância no estudo (ESG, FF, PF, SM, SMS). 

O grupo Experimental e o grupo de Controlo, no 3º momento de avaliação, na variável 

“Estado Saúde Global”, apresentam valores medianos mais baixos do que os valores 

medianos de referência da EORTC, no entanto, o grupo Experimental apresenta valores 

medianos mais elevados.  

Na variável “Função Física”, no 3º momento de avaliação, os valores medianos dos 

grupos em estudo estão muito próximos dos valores medianos de referência da EORTC. 

Na variável “Perspetiva Futura”, no 3º momento de avaliação, os valores medianos de 

referência da EORTC são idênticos aos valores medianos da variável no grupo 

Experimental, no entanto, o grupo de Controlo apresenta valores medianos na variável 

mais baixos (compatível com uma menor função). 

Na variável “Sintomas Mama”, no 3º momento de avaliação, os valores medianos de 

referência da EORTC são mais baixos do que os valores medianos da variável no grupo 

Experimental e de Controlo. 

Na variável “Sintomas Membro Superior”, no 3º momento de avaliação, os valores 

medianos de referência da EORTC são idênticos aos valores medianos da variável no 

grupo Experimental, no entanto, o grupo de Controlo apresenta valores medianos para 

a variável mais elevados (compatível com sintomatologia mais acentuada). 
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Quadro 27: Valores médios e valores medianos para as escalas de QdV global, de função e de sintomas 

(questionário EORTC QLQ – C30 e QLQ – BR23), no 3º momento de avaliação, nos grupos de estudo. 

Valores médios e valores medianos de referência da EORTC para as escalas de QdV global, de função e 

de sintomas, no cancro da mama. 

 

Variável 

em análise 

 

Medidas 

Estatísticas 

 
Valores de 

referência da 
EORTC (Cancro 

da Mama Estádio I 
e II (QLQ-30 / 

n=464) e todos os 
Estádios (BR23 / 

n=2782) 

 

 
Grupo 

Experimental 
3º Momento 

 
n= 76 

 
Grupo de 
Controlo 

3º Momento 
 

n= 75 

Estado de Saúde 
Global  

Mediana 
Média 

66,7 
64,6 

58,33 
61,22 

50,00 
55,88 

Função Física Mediana 
Média 

83,3 
83,2 

86,66 
79,82 

86,66 
77,68 

Função 
Ocupacional 

Mediana 
Média 

83,3 
78,9 

83,33 
74,78 

66,66 
74,66 

Função emocional Mediana 
Média 

75,00 
72,5 

66,66 
68,53 

66,66 
70,22 

Função social Mediana 
Média 

100 
83,7 

83,33 
81,35 

100 
85,11 

Perspetiva Futura Mediana 
Média 

66,7 
47,3 

66,66 
50,00 

33,33 
31,46 

Imagem Corporal Mediana 
Média 

91,7 
82,7 

91,66 
83,22 

100 
84,11 

Fadiga Mediana 
Média 

22,2 
25,8 

33,33 
31,28 

33,33 
31,40 

Dor Mediana 
Média 

16,7 
19,4 

16,66 
23,68 

16,66 
28,66 

 Sintomas Mama  Mediana 
Média 

8,3 
16,2 

16,66 
23,79 

16,66 
24,44 

Sintomas 
Membro superior 

Mediana 
Média 

11,1 
18,7 

11,11 
15,49 

22,22 
20,88 

As escalas de função e sintomas são cotadas numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala funcional representa um nível 
elevado de função e boa capacidade funcional; uma pontuação elevada para a escala estado de saúde global representa um nível elevado 
de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados representam um nível elevado de sintomatologia (Fayers 
et al., 2001). 

 

4.2. Comparação das escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre 

o 1º momento e 3º momento de avaliação, no grupo Experimental 

As variáveis dependentes, no 1º e 3º momento de avaliação, não apresentam uma 

distribuição normal no grupo Experimental, tendo-se utilizado a mediana como primeira 

medida comparativa, para a realização de uma comparação de scores. 

Realizando uma comparação dos valores medianos das escalas de QdV global, de 

função e de sintomas, no grupo experimental, entre o 1º momento (1 mês pós-cirurgia) 

e o 3º momento (6 meses pós-cirurgia) de avaliação (Quadro 28), verificamos que houve 

uma diferença estatisticamente significativa (p<0,05), nas escalas de “Estado de Saúde 

Global” (p<0,001), “Função Física” (p=0,001), “Função Ocupacional” (p<0,001), “Função 

Social” (p=0,002), “Perspetiva Futura” (p<0,001), “Dor” (p=0,003) “Sintomas Mama” 

(p<0,001) e “Sintomas Membro Superior” (p<0,001). 
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Quadro 28: Análise emparelhada de medidas estatísticas (variáveis numéricas) e valor de probabilidade p, 

para as variáveis dependentes, no 1º e 3º momento de avaliação, no grupo experimental. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Grupo 

Experimental 

n= 82 

Momento I 

Grupo 

Experimental 

n= 76 

Momento III 

Mediana da 

Evolução 

(diferença) 

 

Valor p 

Estado Saúde 

Global 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Mín-Máx 

50,00 

52,33 

16,52 

16,67-83,33 

58,33 

61,62 

17,00 

16,67-100 

8,33  

<0,001 

Função Física Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

80,00 

72,76 

19,68 

13,33-100 

86,66 

79,82 

15,00 

26,67-100,00 

6,66  

0,001 

 

 

Função 

Ocupacional 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min- Máx 

66,66 

60,36 

26,78 

0,00-100 

83,33 

74,78 

26,31 

0,00-100 

16,66  

<0,001 

Função 

Emocional 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

66,66 

61,89 

27,49 

0,00-100 

66,66 

68,53 

24,40 

0,00-100 

0  

0,155 

Função Social Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

66,66 

68,90 

27,93 

0,00-100 

83,33 

81,35 

22,27 

16,67-100,00 

0  

0,002 

Perspetiva 

Futura 

Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

33,33 

33,33 

29,62 

0,00-100 

66,66 

50,00 

35,06 

0,00-100 

0 <0,001 

 

Imagem 

Corporal 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

83,33 

78,55 

25,52 

0,00-100 

91,66 

83,22 

23,00 

0,00-100 

0  

0,061 

Fadiga Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

33,19 

23,71 

0,00-100 

33,33 

31,28 

23,35 

0,00-100 

0  

0,669 

Dor Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

34,14 

24,96 

0,00-83,33 

16,66 

23,68 

23,76 

0,00-100 

-16,66  

0,003 

Sintomas Mama Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

35,97 

22,44 

0,00-100 

16,66 

23,79 

18,79 

00,00-66,67 

-8,33  

<0,001 

Sintomas 

Membro 

Superior 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

31,02 

20,63 

0,00-100 

11,11 

15,49 

14,41 

00,00-66,67 

-11,11  

<0,001 

As escalas de função e sintomas são cotadas numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala funcional representa um nível 
elevado de função e boa capacidade funcional; uma pontuação elevada para a escala estado de saúde global representa um nível elevado 
de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados representam um nível elevado de sintomatologia (Fayers 
et al., 2001). 
Valor de p obtido pelo Teste de Wilcoxon – Comparação das variáveis dependentes, entre o 1º e 3º momento de avaliação, no grupo experimental. 

 

Registou-se uma melhoria nas escalas de QdV global e de função (aumento do valor 

mediano) e uma redução da sintomatologia (redução do valor mediano). Nas escalas de 

“Função Emocional”, “Imagem Corporal” e “Fadiga”, não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas. 
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Analisando a “Mediana da Evolução” (diferença de Medianas) nas escalas de QdV 

global, de função e de sintomas, entre o 1º e o 3º momento de avaliação, no grupo 

Experimental (Quadro 16), verificamos que houve uma diferença superior ou igual a 5 

pontos (diferença com relevância clinica), nas escalas de “Estado de Saúde Global” 

(8,33), “Função Física” (6,66), “Função Ocupacional” (16,66), “Dor” (-16,66), “Sintomas 

Mama” (-8,33) e “Sintomas Membro Superior” (-11,11). Estas diferenças são 

compatíveis com uma melhoria ligeira nas escalas de “Estado de Saúde Global”, 

“Função Física” e “Sintomas Mama”. Nas escalas de “Função Ocupacional”, “Dor” e 

“Sintomas Membro Superior”, registou-se uma melhoria moderada. Não se registou uma 

diferença com relevância clínica nas variáveis “Função Emocional”, “Função Social”, 

“Perspetiva Futura”, “Imagem Corporal” e “Fadiga”. 

 

4.3. Comparação das escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre 

o 1º momento e 3º momento de avaliação, no grupo de Controlo 

As variáveis contínuas dependentes, no 1º e 3º momento de avaliação, não apresentam 

uma distribuição normal no grupo de Controlo. Para a realização de uma comparação 

de scores, no grupo de Controlo, entre o 1º e 3º momento de avaliação, foi utilizada a 

mediana como primeira medida comparativa. 

Realizando uma comparação, entre o 1º e 3º momento de avaliação, no grupo de 

controlo (Quadro 29), verificamos a existência de uma diferença estatisticamente 

significativa para a escala de “Estado de Saúde Global” (p=0,010), “Função 

Ocupacional” (p=0,031),  “Fadiga” (p<0,001) e “Sintomas Mama” (p= 0,004). A escala 

de “Função Ocupacional” apresenta um valor mediano mais elevado na 3ª avaliação, 

compatível com uma melhor função. A escala “Estado de Saúde Global”, no 3º momento 

de avaliação, apresenta valores medianos mais baixos, sendo compatível com uma 

diminuição da QdV global. 

Nas escalas de sintomas, no 3º momento de avaliação, o sintoma “Fadiga” apresenta 

um aumento do seu valor mediano (agravamento da sintomatologia) e a escala 

“Sintomas Mama” apresenta uma redução do seu valor mediano (melhoria da 

sintomatologia). Nas outras escalas de função e de sintomas não se observaram 

diferenças estatisticamente significativas. 
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Quadro 29: Análise emparelhada de medidas estatísticas (variáveis numéricas) e valor de probabilidade p, 

para as variáveis dependentes, no 1º e 3º momento de avaliação, no grupo de controlo. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Grupo de 

Controlo 

n= 90 

Momento I 

Grupo de 

Controlo 

n= 75 

Momento III 

Mediana da 

Evolução 

(diferença) 

 

Valor p 

Estado de 

Saúde Global 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Mín-Máx 

66,66 

63,98 

19,02 

8,33-100 

50,00 

55,88 

19,07 

0,00-100,00 

-8,33  

0,010 

Função Física Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

86,66 

83,55 

15,09 

26,67-100 

86,66 

77,68 

20,16 

0,00-100 

0,00 0,085 

Função 

Ocupacional 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min- Máx 

66,66 

68,70 

25,33 

0,00-100 

66,66 

74,66 

25,75 

0,00-100 

0,00 0,031 

Função 

Emocional 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

75,00 

72,03 

22,35 

8,33-100 

66,66 

70,22 

22,72 

0,00-100 

0,00 0,334 

Função Social Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

83,33 

81,29 

22,04 

0,00-100 

100,00 

85,11 

22,52 

0,00-100 

0,00 0,161 

Perspetiva 

Futura 

Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

66,66 

46,29 

29,00 

0,00-100 

33,33 

31,46 

24,32 

0,00-100 

0,00 0,072 

Imagem 

Corporal 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

100 

90,09 

 15,34 

25,00-100 

100 

84,11 

24,81 

0,00-100 

0,00 0,066 

Fadiga Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

22,22 

22,96 

18,53 

0,00-88,89 

33,33 

31,40 

24,32 

0,00-100 

0,00 <0,001 

Dor Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

16,66 

24,62 

21,95 

0,00-100 

16,66 

28,66 

16,66 

0,00-100 

0,00 0,448 

Sintomas Mama Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

25,00 

29,81 

19,96 

0,00-91,67 

16,66 

24,44 

18,24 

0,00-83,33 

-8,33 0,004 

Sintomas 
Membro 
Superior 

Mediana 
Média 

D. Padrão 
Min-Máx 

11,11 
17,16 
16,75 

0,00-66,67 

22,22 
20,88 
18,07 

0,00-100 

0,00 0,263 

As escalas de função e sintomas são cotadas numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala funcional representa um nível 
elevado de função e boa capacidade funcional; uma pontuação elevada para a escala estado de saúde global representa um nível elevado 
de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados representam um nível elevado de sintomatologia (Fayers 
et al., 2001). 
Valor de p obtido pelo Teste de Wilcoxon – Comparação das variáveis dependentes, entre o 1º e 3º momento de avaliação, no grupo de Controlo. 
 

 

Analisando a “Mediana da Evolução” (diferença de Medianas), nas escalas de QdV 

global, de função e de sintomas, entre o 1º e 3º momento de avaliação, no grupo de 

Controlo (Quadro 17), verificamos que houve uma diferença superior a 5 valores 

(diferença com relevância clínica), na escala “Estado de Saúde Global” (-8,33) e na 
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escala “Sintomas Mama” (-8,33). A diferença registada na escala “Estado de Saúde 

Global” é compatível com uma perda ligeira de QdV global, enquanto na escala 

“Sintomas Mama”, registou-se uma melhoria ligeira ao nível da sintomatologia. Nas 

restantes escalas de função e de sintomas não se verificou uma diferença mediana com 

relevância clínica, tendo-se verificado uma diferença nula. 

 

4.4. Comparação do grupo Experimental Vs grupo de Controlo nas escalas 

de QdV global, de função e de sintomas, no 3º momento de avaliação 

As variáveis dependentes, no 3º momento de avaliação, não apresentam uma 

distribuição normal no grupo Experimental e de Controlo. Para a realização de uma 

comparação de scores, entre grupos, no 3º momento de avaliação, foi utilizada a 

mediana como primeira medida comparativa. 

Comparando os valores medianos nas escalas de QdV global, de função e de sintomas, 

no 3º momento de avaliação, entre o grupo de Experimental e o grupo de Controlo, 

verificamos que existe uma diferença estatisticamente significativa (Quadro 30) na 

escala de função “Perspetiva Futura” (p=0,029) e na escala de sintomas “Sintomas 

Membro Superior” (p=0,044). O grupo experimental apresenta valores medianos mais 

elevados para a escala “Perspetiva Futura”, compatível com uma melhor função e 

apresenta valores medianos mais baixos para a escala de sintomas “Sintomas Membro 

Superior”, compatível com uma menor sintomatologia. 

Nas outras escalas de função e de sintomas não se verificaram diferenças 

estatisticamente significativas, no entanto, na escala “Estado de Saúde Global”, o valor 

p encontra-se numa margem de tendência (p<0,10), podendo os valores medianos da 

variável sugerir que o grupo Experimental (58,33) apresenta uma melhor QdV global 

quando comparado ao grupo de Controlo (50,00).   
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Quadro 30: Tabela bivariável de medidas estatísticas (variáveis numéricas) e valor de probabilidade p, para 

as variáveis dependentes, no 3º momento de avaliação, no grupo experimental e de controlo. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Grupo Experimental 

n= 76 

Momento III 

Grupo de Controlo 

n= 75 

Momento III 

 

Valor p 

Estado de Saúde 

Global 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Mín-Máx 

58,33 

61,62 

17,00 

16,67-100 

50,00 

55,88 

19,07 

0,00-100,00 

 

0,070 

Função Física Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

86,66 

79,82 

15,00 

26,67-100,00 

86,66 

77,68 

20,16 

0,00-100 

 

0,900 

Função 

Ocupacional 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min- Máx 

83,33 

74,78 

26,31 

0,00-100 

66,66 

74,66 

25,75 

0,00-100 

 

0,877 

Função 

Emocional 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

66,66 

68,53 

24,40 

0,00-100 

66,66 

70,22 

22,72 

0,00-100 

 

0,619 

Função Social Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

83,33 

81,35 

22,27 

16,67-100,00 

100,00 

85,11 

22,52 

0,00-100 

 

0,194 

Perspetiva Futura Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

66,66 

50,00 

35,06 

0,00-100 

33,33 

31,46 

24,32 

0,00-100 

0,029 

Imagem Corporal Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

91,66 

83,22 

23,00 

0,00-100 

100 

84,11 

24,81 

0,00-100 

0,553 

Fadiga Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

31,28 

23,35 

0,00-100 

33,33 

31,40 

24,32 

0,00-100 

0,735 

Dor Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

16,66 

23,68 

23,76 

0,00-100 

16,66 

28,66 

16,66 

0,00-100 

0,282 

Sintomas Mama Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

16,66 

23,79 

18,79 

00,00-66,67 

16,66 

24,44 

18,24 

0,00-83,33 

0,739 

Sintomas 

Membro Superior 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

11,11 

15,49 

14,41 

00,00-66,67 

22,22 

20,88 

18,07 

0,00-100 

0,044 

As escalas de função e sintomas são cotadas numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala funcional representa um nível 
elevado de função e boa capacidade funcional; uma pontuação elevada para a escala estado de saúde global representa um nível elevado 
de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados representam um nível elevado de sintomatologia (Fayers 
et al., 2001). 
Valor de p obtido pelo Teste de Mann-Whitney – Comparação das variáveis dependentes (contínuas), no 3º momento de avaliação, entre grupos de estudo. 
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4.5. Análise da evolução clínica entre o 1º (baseline do estudo) e 3º 

momento de avaliação 

Ao realizar uma comparação entre a “Mediana da Evolução” (diferença de medianas) 

nas escalas de QdV global, de função e de sintomas (1º e 3º momento de avaliação), 

nos grupos em estudo, verificou-se que existiram diferenças estatisticamente 

significativas (Quadro 31) nas seguintes escalas: 

 “Estado de Saúde Global” (p<0,001). No grupo Experimental, do 1º para o 3º 

momento de avaliação, na variável “Estado de Saúde Global”, registou-se uma 

diferença de medianas de 8,33, compatível com uma melhoria (ligeira) com 

relevância clínica. No grupo de Controlo, do 1º para o 3º momento de avaliação, 

nesta variável, registou-se uma diferença de medianas de -8,33, traduzindo uma 

perda (ligeira) de QdV global com relevância clínica; 

 “Função Física” (p<0,001). Nesta variável, do 1º para o 3º momento de 

avaliação, no grupo Experimental, registou-se uma diferença mediana com 

relevância clínica (6,66), enquanto no grupo de Controlo registou-se uma 

diferença mediana nula; 

 “Perspetiva Futura” (p<0,001). Registou-se uma diferença mediana nula em 

ambos os grupos. Para tornar percetível a interpretação dos resultados utilizou-

-se a diferença de médias. No grupo Experimental, a diferença de médias, entre 

o 1º e 3º momento de avaliação, foi de 16,67, traduzindo uma melhoria 

(moderada) com relevância clínica. No grupo de Controlo, entre o 1º e 3º 

momento de avaliação, registou-se uma diferença de médias (-14,83), 

compatível com uma diminuição moderada da função; 

 “Imagem Corporal” (p=0,016). Em ambos os grupos registou-se uma diferença 

mediana nula. Para tornar percetível a interpretação dos resultados utilizou-se a 

diferença de médias. No grupo Experimental, a diferença de médias, entre o 1º 

e 3º momento de avaliação, foi de 4,67 valores, traduzindo uma melhoria sem 

relevância clínica. No grupo de Controlo, entre o 1º e 3º momento de avaliação, 

registou-se uma diferença de médias (-5,98), compatível com uma diminuição 

ligeira da função; 

 “Dor” (p=0,003). Na escala de sintomas “Dor”, do 1º para o 3º momento de 

avaliação, no grupo Experimental, registou-se uma diferença mediana de -

16,66, compatível com uma redução (moderada) do sintoma com relevância 

clínica, enquanto no grupo de Controlo a diferença mediana registada foi nula; 
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Quadro 31: Análise da mediana da evolução (1º e 3º momento de avaliação) entre o grupo Experimental e 

grupo de Controlo. Evolução clínica mediana, valor de probabilidade p. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Evolução Clínica 

Mediana 

 Grupo 

Experimental 

n=76 

Evolução Clínica 

Mediana Grupo 

de Controlo n=75 

 

Valor p 

Estado de Saúde 

Global 

Mediana 8,33 -8,33 <0,001 

Função Física Mediana 6,66 0,00 <0,001 

Função 

Ocupacional 

Mediana 16,66 0,00 0,148 

Função 

Emocional 

Mediana 0,00 0,00 0,099 

Função Social Mediana 0,00 0,00 0,194 

Perspetiva Futura Mediana 

Média 

0,00 

16,67* 

0,00 

-14,83* 

<0,001 

Imagem Corporal Mediana 

Média 

0,00 

4,67* 

0,00 

-5,98* 

0,016 

Fadiga Mediana 0,00 0,00 0,088 

Dor Mediana -16,66 0,00 0,003 

Sintomas Mama Mediana -8,33 -8,33 0,162 

Sintomas Membro 

Superior 

Mediana -11,11 0,00 <0,001 

Valor de p obtido pelo Teste de Mann-Whitney – Comparação da “Evolução Clínica Mediana”, do 1º para o 3º momento de avaliação, 

entre grupos em estudo. 

*Diferenças de médias entre o 1º e 3º momento de avaliação. 

 

  “Sintomas Membro Superior” (p<0,001). Do 1º para o 3º momento de avaliação, 

no grupo Experimental, registou-se uma diferença de medianas (-11,11) 

compatível com uma redução (ligeira) da sintomatologia com relevância clínica. 

No mesmo período, no grupo de Controlo, registou-se uma diferença mediana 

nula. 

Nas restantes escalas de função e de sintomas não houve diferenças estatisticamente 

significativas.  
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Na figura 8 e figura 9 podemos analisar a melhoria clínica, para as variáveis “Estado de 

Saúde Global” e “Função Física”, no grupo em estudo, entre o 1º e 3º momento de 

avaliação. 

 
 
No grupo Experimental, entre o 1º e 3º momento de avaliação, na variável “Estado de 

Saúde Global” registou-se uma melhoria clínica em 42 indivíduos (27,81% da amostra 

total), representando uma melhoria em 55,26% do grupo Experimental. No grupo de 

Controlo, entre o 1º e 3º momento de avaliação, na variável “Estado de Saúde Global” 

registou-se uma melhoria clínica em 23 indivíduos (15,23% da amostra total), 

representando uma melhoria em 30,66% do grupo de Controlo. 
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Entre o 1º e 3º momento de avaliação, na variável “Função Física”, registou-se uma 

melhoria clínica em 45 indivíduos do grupo Experimental (29,80% da amostra total), 

representando uma melhoria em 59,21% do grupo Experimental. No grupo de Controlo 

registou-se uma melhoria em 25 indivíduos (16,56% da amostra total), representando 

uma melhoria em 30,66% do grupo de Controlo. 

Na figura 10 podemos ter a perceção da melhoria clínica, para a variável “Sintomas 

Membro Superior”, entre o 1º e 3º momento de avaliação, para o grupo em estudo.  

 
 

Entre o 1º e 3º momento de avaliação, na variável “Sintomas do Membro Superior”, 

registou-se uma melhoria clínica em 52 indivíduos do grupo Experimental 

(representando uma melhoria em 68,42% do grupo Experimental) e em 26 indivíduos 

do grupo de Controlo (representando uma melhoria em 34,66% do grupo de Controlo). 

 

4.6. Benefício Relativo e Benefício Relativo Ajustado na variável “Melhoria 

Clínica”: Grupo Experimental Vs Grupo de Controlo, do 1º para o 3º 

momento de avaliação 

Realizando uma comparação, entre grupos (Experimental Vs Controlo), da percentagem 

de indivíduos que obtiveram uma melhoria com relevância clínica nas escalas de QdV 

global, de função e de sintomas, entre o 1º e 3º momento de avaliação, verificamos que 

houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) nas escalas (Quadro 32): 

 “Estado de Saúde Global” (BR= 1,802; p=0,002); 

  “Função Física” (BR= 1,776; p= 0,001); 
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 “Perspetiva Futura” (BR= 1,678; p= 0,020); 

 “Fadiga” (BR= 1,714; p= 0,019); 

 “Dor” (BR= 1,725; p= 0,003); 

 “Sintomas Membro Superior” (BR= 1,974; p<0,001). 

Nas restantes escalas de função e de sintomas, não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas. 

 

Quadro 32: Benefício Relativo na variável “Melhoria Clínica”: grupo Experimental Vs grupo de Controlo, do 

1º para o 3º momento de avaliação.  

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Melhoria 

Com 

Relevância 

Clínica 

Grupo 

Experimental 

n= 76 

Grupo de 

Controlo 

n= 75 

Benefício 

Relativo 

IC (95%) 

Valor p 

Estado de 
Saúde 
Global 

n (%) Sim 

Não 

42 (55,26 %) 

34 (44,74%) 

23 (30,67%) 

52 (69,33%) 

1,802 

IC (95%) = 

(1,213-2,677) 

0,002 

Função 
Física 

n (%) Sim 

Não 

45 (59,21%) 

31 (40,79%) 

25 (33,33%) 

50 (66,67%) 

1,776 

IC (95%) = 

(1,226-2,573) 

0,001 

Função 
Ocupacional 

n (%) Sim 

Não 

40 (52,63%) 

36 (47,37%) 

33 (44,00%) 

42 (56,00%) 

1,196 

IC (95%) = 

(0,857-1,668) 

0,290 

Função 
Emocional 

n (%) Sim 

Não 

35 (46,05%) 

41 (53,95%) 

27 (36,00%) 

48 (64,00%) 

1,279 

IC (95%) = 

(0,868-1885) 

0,209 

Função 
Social 

n (%) Sim 

Não 

36 (47,37%) 

40 (52,63%) 

29 (38,67%) 

46 (61,33%) 

1,225 

IC (95%) = 

(0,845-1,775) 

0,281 

Perspetiva 
Futura 

n (%) Sim 

Não 

34 (44,7%) 

42 (55,3%) 

20 (26,7%) 

55 (73,3%) 

1,678 

 IC (95%) = 

(1,069-2,633) 

 

0,020 

Imagem 
Corporal 

n (%) Sim 

Não 

31 (40,79%) 

45 (59,21%) 

19 (26,67%) 

56 (73,33%) 

1,53 

IC (95%) = 

(0,962-2,43) 

0,066 

Fadiga n (%) Sim 

Não 

33 (43,42%) 

43 (56,58%) 

22 (25,33%) 

53 (74,67%) 

1,714 

IC (95%) = 

(1,076-2,73) 

0,019 

Dor n (%) Sim 

Não 

42 (55,26%) 

34 (44,74%) 

24 (32%) 

51 (68,0%) 

1,725 

IC (95%) = 

(1,173- 2,543) 

0,003 

Sintomas 
Mama 

n (%) Sim 

Não 

49 (64,47%) 

27 (35,53%) 

41 (54,67%) 

34 (45,33) 

1,179 

IC (95%) = 

(0,904-1,538) 

0,219 

Sintomas M. 
Superior 

n (%) Sim 

Não 

52 (68,42%) 

24 (31,58%) 

26 (34,67%) 

49 (65,33%) 

1,974 

IC (95%) = 

(1,396-2,79) 

<0,001 

Melhoria com Relevância Clínica – A diferença entre o score de duas avaliações traduz-se por uma alteração com relevância clínica 

quando existe uma diferença mínima de 5 pontos (Osoba et al. 1998, citado por Fayers et al., 2001). Definimos a existência de uma  

“Melhoria com Relevância Clínica”, sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi superior a 5 pontos positivos nas escalas 

QdV global e de função e superior a 5 pontos negativos nas escalas de sintomas. 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o BR. 

Valor de p obtido pelo teste do Qui-quadrado – Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma melhoria 

com relevância clínica nas escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 3º momento de avaliação. 
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Pelo facto dos grupos em estudo não serem homogéneos na baseline em relação a 

algumas variáveis (idade, número de anos de escolaridade, ocupação, tipo de cirurgia, 

variáveis dependentes na baseline do estudo), foi calculado o BRa (baseado na 

melhoria com relevância clínica obtida entre o 1º e 3º momento de avaliação). Para o 

cálculo do BRa, utilizou-se a regressão de Poisson. Após a utilização do modelo de 

ajustamento, não se registaram diferenças estatisticamente significativas, permitindo 

afirmar que o BR deixa de ser significativo após ajustamento para fatores não 

homogéneos, no entanto, manteve-se a direção da estimativa de efeito (Quadro 33).  

Quadro 33: Análise de regressão de Poisson para o ajustamento da variável “Melhoria Clínica”, entre o 1º 

e 3º momento de avaliação, às variáveis não homogéneas na baseline do estudo (n=151). 

Variável 
Dependente 

(calculada entre 
o 1º e 3º 

momento de 
avaliação) 

Co-Variáveis 
incluídas no 
modelo de 

ajustamento 

BRa 
Grupo 

Experimental 
Vs 

Grupo de 
Controlo 

 
Valor p 

Limite Inferior 
do IC (95%) 

Limite 
Superior do 

IC (95%) 

Melhoria Clínica 

no “Estado de 

Saúde Global” 

Idade, Nº de anos 

de Escolaridade, 

Ocupação, Tipo de 

Cirurgia, Estado 

Global de Saúde na 

baseline. 

 

1,474 

 

0,174 

 

0,834 

 

2,578 

Melhoria Clínica 

na “Função 

Física” 

Idade, Nº de anos 

de Escolaridade, 

Ocupação, Tipo de 

Cirurgia, Função 

Física na baseline. 

 

1,135 

 

0,656 

 

0,6511 

 

1,977 

Melhoria Clínica  

“Perspetiva 

Futura” 

Idade, Nº de anos 

de Escolaridade, 

Ocupação, Tipo de 

Cirurgia, Perspetiva 

Futura na baseline. 

 

1,573 

 

0,144 

 

0,857 

 

2,889 

Melhoria Clínica 

“Fadiga” 

Idade, Nº de anos 

de Escolaridade, 

Ocupação, Tipo de 

Cirurgia, Fadiga na 

baseline. 

 

1,152 

 

0,649 

 

0,626 

 

2,119 

Melhoria Clínica 

“Dor” 

Idade, Nº de anos 

de Escolaridade, 

Ocupação, Tipo de 

Cirurgia, Dor na 

baseline 

 

1,429 

 

0,202 

 

0,826 

 

2,471 

Melhoria Clínica 

nos “Sintomas 

Membro 

Superior” 

Idade, Nº de anos 

de Escolaridade, 

Ocupação, Tipo de 

Cirurgia, Sintomas 

Membro Superior 

na baseline. 

 

1,440 

 

0,163 

 

0,863 

 

2,406 

Melhoria com Relevância Clínica – A diferença entre o score de duas avaliações traduz-se por uma alteração com relevância clínica 

quando existe uma diferença mínima de 5 pontos (Osoba et al. 1998, citado por Fayers et al., 2001). Definimos a existência de uma  

“Melhoria com Relevância Clínica”, sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi superior a 5 pontos positivos nas escalas 

QdV global e de função e superior a 5 pontos negativos nas escalas de sintomas. 

BRa – Benefício Relativo Ajustado. 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o BRa. 

Valor de p obtido pelo Teste de Wald - Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma Melhoria com 

Relevância Clínica, nas  escalas de QdV global, de  função e de sintomas, entre o 1º e 3º momento de avaliação, realizando um 

ajustamento para as variáveis de confundimento na baseline do estudo. 
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No Quadro 33 apenas são apresentados os valores obtidos para as escalas em que 

houve diferença estatisticamente significativa, no decorrer do cálculo do BR não 

ajustado. 

 

 

4.7. Benefício Relativo e Benefício Relativo Ajustado na variável “Melhoria 

Clínica Conservadora”: Grupo Experimental Vs Grupo de Controlo, do 1º 

para o 3º momento de avaliação 

Realizando uma comparação, entre grupos (Experimental Vs Controlo), da percentagem 

de indivíduos que obtiveram uma “Melhoria Clínica Conservadora” nas escalas de QdV 

global, de função e de sintomas, entre o 1º e 3º momento de avaliação, verificamos que 

houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05) nas escalas (Quadro 34): 

  “Função Física” (BR=2,33; p= 0,005); 

 “Perspetiva Futura” (BR=1,678; p= 0,020); 

 “Dor” (BR= 1,802; p=0,002); 

 “Sintomas Membro Superior” (BR=1,901; P<0,001). 

 

Nas escalas acima mencionadas, o benefício foi superior no grupo experimental, no 

entanto, os grupos não são homogéneos na baseline do estudo para algumas variáveis, 

sendo importante a aplicação de um modelo de ajustamento para as variáveis de 

confundimento (idade, número de anos de escolaridade, ocupação, tipo de cirurgia, 

variáveis dependentes na baseline do estudo).  

Após a utilização do modelo de ajustamento (regressão de Poisson), não se registaram 

diferenças estatisticamente significativas, permitindo afirmar que o BR deixa de ser 

significativo após ajustamento para fatores não homogéneos, no entanto, manteve-se a 

direção da estimativa de efeito (Quadro 35): 

 “Função Física” (BRa=1,074; p= 0,866); 

 “Perspetiva Futura” (BRa=1,573; p= 0,144); 

 “Dor” (BRa= 1,472; p=0,173); 

 “Sintomas Membro Superior” (BRa=1,382; p=0,212). 
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Quadro 34: Beneficio Relativo na variável “Melhoria Clínica Conservadora”: Grupo Experimental Vs Grupo 

de Controlo, do 1º para o 3º momento de avaliação. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Melhoria 
Clínica 

Conservadora 

Grupo 
Experimental 

n= 76 

Grupo de 
Controlo 

n= 75 

Benefício 
Relativo 

IC (95%) 

Valor 
p 

Estado de 

Saúde Global 

n (%) Sim 

Não 

28 (36,84%) 

48 (63,16%) 

17 (22,67%) 

58 (77,33) 

1,625 

IC (95%) = 

(0,974-2,71) 

0,056 

Função 

Física 

n (%) Sim 

Não 

26 (34,21%) 

50 (65,79%) 

11 (14,67%) 

64 (85,33%) 

2,33 

IC (95%) = 

(1,244-4,374) 

0,005 

Função 

Ocupacional 

n (%) Sim 

Não 

40 (52,63%) 

36 (47,37%) 

33 (44,00%) 

42 (56,00%) 

1,196 

IC (95%) = 

(0,857-1,668) 

0,290 

Função 

Emocional 

n (%) Sim 

Não 

25 (32,89%) 

51 (67,11%) 

16 (21,33%) 

59 (78,67%) 

1,542 

IC (95%) = 

(0,898-2,647) 

0,110 

Função 

Social 

n (%) Sim 

Não 

36 (47,40%) 

40 (52,60%) 

30 (40,00%) 

45 (60,00%) 

1,184 

IC (95%) = 

(0,822-1,705) 

0,0361 

Perspetiva 

Futura 

n (%) Sim 

Não 

34 (44,74%) 

42 (55,26%) 

20 (26,67%) 

55 (73,33%) 

1,678 

IC (95%) = 

(1,069-2,633) 

0,020 

Imagem 

Corporal 

n (%) Sim 

Não 

19 (25,00%) 

57 (75,00%) 

10 (13,33%) 

65 (86,67%) 

1,875 

IC (95%) = 

(0,934-3,761) 

0,068 

Fadiga n (%) Sim 

Não 

33 (43,40%) 

43 (56,60%) 

22 (29,30%) 

53 (70,70%) 

1,480 

IC (95%) = 

(0,958-2,287) 

0,072 

Dor n (%) Sim 

Não 

42 (55,26%) 

34 (44,74%) 

23 (30,67%) 

52 (69,33%) 

1,802 

IC (95%) = 

(1,213-2,677) 

0,002 

Sintomas 

Mama 

n (%) Sim 

Não 

36 (47,40%) 

40 (52,60%) 

28 (37,30%) 

47 (62,70%) 

1,269 

IC (95%) = 

(0,870-1,85) 

0,212 

Sintomas M. 

Superior 

n (%) Sim 

Não 

52 (68,42%) 

24 (31,58%) 

27 (36,00%) 

48 (64,00%) 

1,901 

IC (95%) = 

(1,355-2,665) 

<0,001 

Melhoria Clínica Conservadora – A diferença entre o score de duas avaliações traduz-se por uma alteração com relevância clínica quando 

existe uma diferença mínima de 5 pontos (Osoba et al. 1998, citado por Fayers et al., 2001). Definimos a existência de uma “Melhoria  

Clínica Conservadora”, sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi superior a 10 pontos positivos nas escalas de QdV 

global e de função e superior a 10 pontos negativos nas escalas de sintomas. 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o BR. 

Valor de p obtido pelo teste do Qui-quadrado – Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma “Melhoria 

com Relevância Clínica conservadora” nas escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 3º momento de avaliação. 
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Quadro 35. Análise de regressão de Poisson para o ajustamento da variável “Melhoria Clínica 

Conservadora”, entre o 1º e 3º momento de avaliação, às variáveis não homogéneas na baseline do estudo 

(n=151). 

Variável 

Dependente  
(calculada 

entre o 1º e 3º 

momento de 

avaliação) 

Variáveis 

incluídas no 

modelo de 

ajustamento 

BRa 

Grupo 

Experimental 

Vs 

Grupo de 

Controlo 

Valor p Limite 

Inferior do IC 

(95%) 

Limite 

Superior do 

IC (95%) 

Melhoria Clínica 
Conservadora 

na “Função 
Física” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Função Física 

baseline. 

 

1,074 

 

0,866 

 

0,467 

 

2,468 

Melhoria Clínica 
Conservadora 
na “Perspetiva 

Futura” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Perspetiva 
Futura na 
baseline. 

 

1,573 

 

0,144 

 

0,857 

 

2,889 

Melhoria Clínica 
Conservadora 

na “Dor” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 
de Cirurgia, Dor 

na baseline. 

 

1,472 

 

0,173 

 

0,845 

 

2,565 

Melhoria Clínica 
nos “Sintomas 

Membro 
Superior” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Sintomas 
Membro 

Superior na 
baseline. 

 

1,382 

 

0,212 

 

0,831 

 

2,298 

Melhoria Clínica Conservadora – A diferença entre o score de duas avaliações traduz-se por uma alteração com relevância clínica quando 

existe uma diferença mínima de 5 pontos (Osoba et al. 1998, citado por Fayers et al., 2001). Definimos a existência de uma “Melhoria  

Clínica Conservadora”, sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi superior a 10 pontos positivos nas escalas de QdV 

global e de função e superior a 10 pontos negativos nas escalas de sintomas. 

BRa – Benefício Relativo Ajustado. 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o BRa. 

Valor de p obtido pelo Teste de Wald - Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma Melhoria Clínica 

Conservadora,  nas escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 3º momento de avaliação, realizando um ajustamento 

para as variáveis de confundimento na baseline do estudo. 

 

4.8. Risco Relativo e Risco Relativo Ajustado na variável “Degradação 

Clínica”: Grupo Experimental Vs Grupo de Controlo, do 1º para o 3º 

momento de avaliação 

Realizando uma comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que 

obtiveram uma degradação com relevância clínica nas escalas de QdV global, de função 

e de sintomas, entre o 1º e 3º momento de avaliação, verificamos que em algumas 

destas escalas se registaram diferenças estatisticamente significativas (Quadro 36): 
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 “Estado de Saúde Global”( RR= 0,444; p<0,001); 

 “Função Física” (RR= 0,366; p< 0,001); 

 “Perspetiva Futura” (RR= 0,370; p=0,002) 

 “Sintomas Membro Superior” (RR= 0,340; p<0,001). 

Perante os valores acima apresentados, poderemos afirmar que os indivíduos do grupo 

Experimental tiveram um menor risco de ter uma degradação nas escalas de “Estado 

de Saúde Global”, “Função Física”, “Perspetiva Futura” e “Sintomas Membro Superior”, 

entre o 1º e 3º momento de avaliação (1º e 6º mês pós-cirurgia). Esta associação 

negativa pode ser um indicador de que a fisioterapia, nas variáveis acima mencionadas, 

neste grupo de doentes, pode ter um efeito protetor entre o 1º e 6º mês pós-cirurgia. 

Nas restantes escalas de função e de sintomas não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas. 

Após o cálculo do RR para a variável “Degradação Clínica” entre o 1º e 3º momento de 

avaliação, optámos por realizar o ajustamento do RR para algumas variáveis de 

confundimento na baseline do estudo (idade, número de anos de escolaridade, 

ocupação, tipo de cirurgia, variáveis dependentes na baseline), calculando o RRa. Para 

o efeito, utilizámos a regressão de Poisson. Após ajustamento para fatores não 

homogéneos na baseline do estudo, não se registaram diferenças estatisticamente 

significativas, no entanto, na variável “Degradação Clínica do Estado de Saúde Global ” 

(RRa=0,571; p=0,081) e na variável “Degradação Clínica da Função Física” (RRa= 

0,554; p=0,089), o valor p encontra-se numa margem de tendência (p<0,10), podendo 

os valores do RRa sugerir que os indivíduos do grupo Experimental tiveram um menor 

risco de deterioração nessas escalas, entre o 1º e 3º momento de avaliação (Quadro 

37). Nas variáveis em que não houve um efeito estatisticamente significativo manteve-

se a direcção de associação da estimativa de efeito favorável ao grupo Experimental. 
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Quadro 36: Risco Relativo na variável “Degradação Clínica”: Grupo Experimental Vs Grupo de Controlo, do 

1º para o 3º momento de avaliação. 

Variável 

em 

análise 

Medidas 

Estatísticas 

Degradação 

Clínica 

Grupo 

Experimental 

n= 76 

Grupo de 

Controlo 

n= 75 

Benefício 

Relativo 

IC (95%) 

Valor p 

Estado de 

Saúde Global 

n (%) Sim 

Não 

18 (23,68%) 

58 (76,32%) 

40 (53,33%) 

35 (46,67%) 

0,444 

IC (95%) = 

(0,281-0,700) 

<0,001 

Função 

Física 

n (%) Sim 

Não 

13 (17,11%) 

63 (82,89%) 

35 (46,67%) 

40 (53,33%) 

0,366 

IC (95%) = 

(0,211-0,635) 

<0,001 

Função 

Ocupacional 

n (%) Sim 

Não 

12 (15,79%) 

64 (84,21%) 

18 (24,00%) 

57 (76,00%) 

0,657 

IC (95%) = 

(0,341-1,269) 

0,206 

Função 

Emocional 

n (%) Sim 

Não 

28 (36,84%) 

48 (63,16%) 

30 (40,00%) 

45 (60,00%) 

0,921 

IC (95%) = 

(0,614-1,38) 

0,69 

Função 

Social 

n (%) Sim 

Não 

14 (18,42%) 

62 (81,59%) 

15 (20,00%) 

60 (80,00%) 

0,921 

IC (95%) = 

(0,478-1,773) 

0,805 

Perspetiva 

Futura 

n (%) Sim 

Não 

9 (11,84%) 

67 (88,16%) 

24 (32,00%) 

51 (68,00%) 

0,370 

IC (95%) = 

(0,184-0,742) 

0,002 

Imagem 

Corporal 

n (%) Sim 

Não 

17 (22,37%) 

59 (77,63%) 

24 (32,00%) 

51 (68,00%) 

0,699 

IC (95%) = 

(0,410-1,191) 

0,183 

Fadiga n (%) Sim 

Não 

33 (43,42%) 

43 (56,58%) 

45 (60,00%) 

30 (40,00%) 

1,086 

IC (95%) = 

(0,744-1,584) 

0,669 

Dor n (%) Sim 

Não 

19 (25,00%) 

57 (75,00%) 

28 (37,33%) 

47 (62,67%) 

0,669 

IC (95%) = 

(0,4113-1,09) 

0,101 

Sintomas 

Mama 

n (%) Sim 

Não 

16 (21,10%) 

60 (78,90%) 

25 (33,33%) 

50 (66,67%) 

0,631 

IC (95%) = 

(0,3679-1,084) 

0,089 

Sintomas M. 

Superior 

n (%) Sim 

Não 

10 (13,16%) 

66 (86,84%) 

29 (38,67%) 

46 (61,33%) 

0,340 

IC (95%) = 

(0,178-0,648) 

<0,001 

Degradação Clínica – Definimos  a existência de uma “Degradação  Clínica”, sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi 

superior a 5 pontos negativos nas escalas de QdV global e de função e superior a 5 pontos positivos nas escalas de sintomas. 

RR – Risco Relativo 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o RR 

Valor de p obtido pelo Teste do Qui-quadrado – Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma degradação 

com relevância clínica nas escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 3º momento de avaliação. 
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Quadro 37: Análise de regressão de Poisson para o ajustamento da variável “Degradação Clínica”, entre o 

1º e 3º momento de avaliação, às variáveis não homogéneas na baseline do estudo (n=151). 

Variável 
Dependente  

(calculada 
entre o 1º e 

3ºmomento de 
avaliação) 

Variáveis 
incluídas no 
modelo de 

ajustamento 

RRa 

Grupo 
Experimental 

Vs 

Grupo de 
Controlo 

Valor p Limite 
Inferior do IC 

(95%) 

Limite 
Superior do 

IC (95%) 

Degradação 

Clínica no 

“Estado de 

Saúde Global” 

Idade, Nº de 

anos de 

Escolaridade, 

Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 

Estado Global 

de Saúde na 

baseline. 

 

0,571 

 

0,081 

 

0,304 

 

1,071 

Degradação 

Clínica na 

“Função Física” 

Idade, Nº de 

anos de 

Escolaridade, 

Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 

Função Física 

na baseline. 

 

0,554 

 

0,089 

 

0,280 

 

1,095 

Degradação 

Clínica na 

“Perspetiva 

Futura” 

Idade, Nº de 

anos de 

Escolaridade, 

Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 

Perspetiva 

Futura na 

baseline. 

 

0,595 

 

0,225 

 

0,254 

 

1,380 

Degradação 

Clínica nos 

“Sintomas 

Membro 

Superior” 

Idade, Nº de 

anos de 

Escolaridade, 

Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 

Sintomas 

Membro 

Superior na 

baseline. 

 

0,537 

 

0,138 

 

0,236 

 

1,220 

Degradação Clínica – Definimos  a existência de uma “Degradação  Clínica”, sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi 

superior a 5 pontos negativos nas escalas de QdV global e de função e superior a 5 pontos positivos nas escalas de sintomas. 

RRa – Risco Relativo Ajustado. 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o RRa. 

Valor de p obtido pelo Teste de Wald - Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma Degradação com 

Relevância Clínica, nas escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 3º momento de avaliação, realizando um ajustamento 

para as variáveis de confundimento na baseline do estudo. 

 

5. Avaliações das escalas de QdV global, de função e de sintomas, no 4º 

momento de avaliação (n=150) 

Na análise do 4º momento de avaliação, realizou-se uma comparação entre o 1º 

momento e o 4º momento de avaliação (no grupo Experimental e no grupo de Controlo), 

comparação no 4º momento de avaliação (grupo Experimental Vs grupo de Controlo), 

análise da evolução clínica do 1º para o 4º momento de avaliação. Após essa primeira 
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análise realizou-se o cálculo do BR e do BRa na variável “Melhoria Clínica” entre o 1º e 

4º momento de avaliação, o cálculo do BR e do BRa na variável “Melhoria Clínica 

Conservadora” entre o 1º e 4º momento de avaliação e o cálculo do RR e do RRa na 

variável “Degradação Clínica” entre o 1º e 4º momento de avaliação. 

 

5.1. Avaliações das escalas de QdV Global, de função e de sintomas, no 4º 

momento de avaliação (n = 150)  Vs Valores de referência da EORTC para 

o cancro da mama 

Seguindo o mesmo critério utilizado na análise dos valores obtidos no 1º momento de 

avaliação, optámos por efetuar uma comparação entre os valores obtidos no 4º 

momento de avaliação e os valores de referência da EORTC (obtidos após o diagnóstico 

e antes de qualquer terapia oncológica) para o cancro da mama (Quadro 38). Para não 

tornar exaustiva esta análise, optou-se por comparar apenas as variáveis com maior 

relevância no estudo (ESG, FF, SM, SMS).  

Na variável “Estado de Saúde Global”, o grupo Experimental, no 4º momento de 

avaliação, apresenta valores medianos muito idênticos aos de referência da EORTC, 

enquanto o grupo de Controlo apresenta valores medianos mais baixos. Na variável 

“Função Física” os valores medianos dos grupos em estudo estão muito próximos dos 

valores medianos de referência da EORTC. Na variável “Sintomas Mama”, os valores 

medianos de referência da EORTC são mais baixos que os valores medianos da 

variável no grupo Experimental e de Controlo. Na variável “Sintomas Membro Superior”, 

os valores medianos de referência da EORTC são muito idênticos aos valores medianos 

da variável no grupo Experimental, no entanto, o grupo de Controlo apresenta valores 

medianos da variável mais elevados (compatível com sintomatologia mais acentuada). 
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Quadro 38: Valores médios e medianos para as escalas de sintomas e de função (questionário EORTC 

QLQ – C30 e QLQ – BR23), no 4º momento de avaliação, nos grupos de estudo. Valores médios e medianos 

de referência da EORTC para as escalas de sintomas e função, no cancro da mama. 

 

Variável 

em análise 

 

Medidas 

Estatísticas 

 

Valores de 
referência da 

EORTC (Cancro 
da Mama Estádio I 

e II (QLQ-30 / 
n=464) e todos os 
Estádios (BR23 / 

n=2782) 

 

 

Grupo 
Experimental 

4º Momento 

 

n= 75 

 

Grupo de 
Controlo 

4º Momento 

 

n= 75 

Estado de Saúde 
Global  

Mediana 
Média 

66,7 
64,6 

66,66 
69,22 

58,33 
60,77 

Função Física Mediana 
Média 

83,3 
83,2 

86,66 
83,73 

86,66 
80,62 

Função 
Ocupacional 

Mediana 
Média 

83,3 
78,9 

83,33 
80,66 

83,33 
78,44 

Função emocional Mediana 
Média 

75,00 
72,5 

66,66 
71,55 

66,66 
69,00 

Função social Mediana 
Média 

100 
83,7 

100 
85,33 

100 
86,66 

Perspetiva Futura Mediana 
Média 

66,7 
47,3 

33,95 
47,55 

33,33 
43,11 

Imagem Corporal Mediana 
Média 

91,7 
82,7 

91,66 
83,77 

100 
86,77 

Fadiga Mediana 
Média 

22,2 
25,8 

22,22 
25,48 

22,22 
26,96 

Dor Mediana 
Média 

16,7 
19,4 

33,33 
26,22 

16,66 
27,55 

 Sintomas Mama  Mediana 
Média 

8,3 
16,2 

16,66 
16,11 

16,66 
21,22 

Sintomas 
Membro superior 

Mediana 
Média 

11,1 
18,7 

10,16 
9,17 

22,22 
19,70 

As escalas de função e sintomas são cotadas numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala funcional representa um nível 
elevado de função e boa capacidade funcional; uma pontuação elevada para a escala “Estado de Saúde Global” representa um nível 
elevado de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados representam um nível elevado de sintomatologia 
(Fayers et al., 2001). 

 

5.2. Comparação das escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre 

o 1º momento e 4º momento de avaliação, no grupo Experimental 

As variáveis contínuas dependentes, no 1º e 4º momento de avaliação, não apresentam 

uma distribuição normal no grupo Experimental. Para a realização de uma comparação 

de scores, no 1º e 4º momento de avaliação, foi utilizada a mediana como primeira 

medida comparativa. 

Realizando uma comparação entre os scores das escalas de QdV global, das escalas 

de função e de sintomas, no grupo experimental, entre o 1º e 4º momento de avaliação 

(Quadro 39), verificamos que houve uma diferença estatisticamente significativa 

(p<0,05), compatível com uma melhoria nas escalas de QdV global e de função e uma 

redução da sintomatologia: 

 “Estado de Saúde Global” (p<0,001), registou-se um aumento do valor mediano 

da variável de 50,00 para 66,66; 
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 “Função Física”(p<0,001), o valor mediano desta variável registou um aumento 

de 80,00 para 86,66; 

 “Função Ocupacional” (p<0,001), registou-se um aumento do valor mediano da 

variável de 66,66 para 83,33; 

 “Função Emocional” (p=0,007), não se registou um aumento do valor mediano 

da variável, no entanto, o seu valor médio aumentou de 61,89 para 71,55; 

 “Função Social” (p<0,001), registou-se um aumento do valor mediano da variável 

de 66,00 para 100,00; 

 “Perspetiva futura” (p<0,001), não se registou um aumento do valor mediano da 

variável, no entanto, o seu valor médio aumentou de 33,33 para 47,55; 

 “Imagem Corporal” (p=0,023), registou-se um aumento do valor mediano da 

variável de 83,33 para 91,66; 

 “Fadiga” (p=0,023), registou-se uma redução do valor mediano da variável de 

33,33 para 22,22; 

 “Dor” (p=0,035), não se registou uma redução do valor mediano da variável, no 

entanto, o seu valor médio variou de 34,14 para 26,22; 

 “Sintomas Mama” (p<0,001), registou-se uma redução do valor mediano da 

variável de 33,33 para 16,66; 

 “Sintomas Membro Superior” (p<0,001), registou-se uma redução do valor 

mediano da variável de 33,33 para 10,16. 

 

Analisando a “Mediana da Evolução” (diferença de Medianas) nas escalas de QdV 

global, de função e de sintomas, entre o 1º e 4º momento de avaliação, no grupo 

Experimental (Quadro 30), verificamos que houve uma diferença superior ou igual a 5 

pontos (diferença com relevância clinica), nas escalas de “Estado de Saúde Global” 

(16,66), “Função Física” (13,33), “Função Ocupacional” (16,33), “Função Emocional” 

(8,33), “Função Social” (16,66), “Fadiga” (-11,11), “Sintomas Mama” (-16,66) e 

“Sintomas Membro Superior” (-22,22). Estas diferenças são compatíveis com uma 

melhoria nas escalas de QdV global, de função e de sintomas: “Estado de Saúde Global” 

(melhoria moderada), “Função Física” (melhoria moderada), “Função Ocupacional” 

(melhoria moderada), “Função Emocional” (melhoria ligeira), “Função Social” (melhoria 

moderada), “Fadiga” (melhoria moderada), “Sintomas Mama” (melhoria moderada), 

“Sintomas Membro Superior” (melhoria acentuada). 
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Quadro 39: Análise emparelhada de medidas estatísticas (variáveis numéricas) e valor de probabilidade p, 

para as variáveis dependentes, no 1º e 4º momento de avaliação, no grupo Experimental. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Grupo 

Experimental 

n= 82 

Momento I 

Grupo 

Experimental 

n= 75 

Momento IV 

Mediana da 

Evolução 

(diferença) 

 

Valor p 

Estado de Saúde 

Global 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Mín-Máx 

50,00 

52,33 

16,52 

16,67-83,33 

66,66 

69,22 

13,13 

50,00-100,00 

16,66  

<0,001 

Função Física Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

80,00 

72,76 

19,68 

13,33-100 

86,66 

83,73 

14,34 

46,67-100,00 

13,33  

<0,001 

Função 

Ocupacional 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min- Máx 

66,66 

60,36 

26,78 

0,00-100 

83,33 

80,66 

20,14 

33,33-100,00 

16,33  

<0,001 

Função Emocional Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

66,66 

61,89 

27,49 

0,00-100 

66,66 

71,55 

21,18 

8,33-100,00 

8,33  

0,007 

Função Social Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

66,66 

68,90 

27,93 

0,00-100 

100,00 

85,33 

21,56 

00,00-100,00 

16,66  

<0,001 

Perspetiva Futura Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

33,33 

33,33 

29,62 

0,00-100 

33,95 

47,55 

32,95 

0,00-100,00 

0,00 <0,001 

Imagem Corporal Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

83,33 

78,55 

25,52 

0,00-100 

91,66 

83,77 

23,64 

0,00-100,00 

0,00 0,023 

Fadiga Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

33,19 

23,71 

0,00-100 

22,22 

25,48 

20,32 

0,00-88,89 

-11,11  

0,021 

Dor Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

34,14 

24,96 

0,00-83,33 

33,33 

26,22 

23,91 

0,00-100,00 

0,00  

0,035 

Sintomas Mama Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

35,97 

22,44 

0,00-100 

16,66 

16,11 

12,80 

0,00-66,67 

-16,66  

<0,001 

Sintomas Membro 

Superior 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

31,02 

20,63 

0,00-100 

10,16 

9,77 

11,11 

0,00-44,44 

-22,22  

<0,001 

As escalas de função e sintomas são cotadas numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala funcional representa um nível 
elevado de função e boa capacidade funcional; uma pontuação elevada para a escala “Estado de Saúde Global” representa um nível 
elevado de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados representam um nível elevado de sintomatologia 
(Fayers et al., 2001). 
Valor de p obtido pelo Teste de Wilcoxon – Comparação das variáveis dependentes, entre o 1º e 3º momento de avaliação, no grupo 
experimental. 
 

 

Não se registaram diferenças com relevância clínica nas variáveis “Perspetiva Futura”, 

“Imagem Corporal” e “Dor”. 
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5.3. Comparação das escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre 

o 1º momento e 4º momento de avaliação, no grupo de Controlo 

As variáveis contínuas dependentes, no 1º e 4º momento de avaliação, não apresentam 

uma distribuição normal no grupo de Controlo. Para a realização de uma comparação 

de scores, no grupo de Controlo, entre o 1º e 4º momento de avaliação, foi utilizada a 

mediana como primeira medida comparativa. 

Realizando uma comparação, entre o 1º e 4º momento de avaliação, no grupo de 

Controlo (Quadro 40), verificamos a existência de diferenças estatisticamente 

significativas nas escalas de “Estado de Saúde Global” (p=0,032), “Função 

Ocupacional” (p=0,002), “Função Social” (p=0,028) e “Sintomas Mama” (p<0,001). A 

escala “Estado de Saúde Global”, no 4º momento de avaliação, apresenta valores 

medianos mais baixos, sendo compatível com uma diminuição da QdV global. As 

escalas “Função Ocupacional” e “Função Social” apresentam um valor mediano mais 

elevado na 4ª avaliação, compatível com uma melhor função. Na escala “Sintomas 

Mama”, no 4º momento de avaliação, registou-se uma redução do seu valor mediano 

(melhoria da sintomatologia). Nas outras escalas de função e de sintomas não se 

observaram diferenças estatisticamente significativas. 

Ao analisar a “Mediana da Evolução” (diferença de Medianas), nas escalas de QdV 

global, de função e de sintomas, entre o 1º e 4º momento de avaliação, no grupo de 

Controlo (Quadro 40), verificamos que houve uma diferença superior a 5 valores 

(diferença com relevância clínica), na escala “Função Ocupacional”, com uma melhoria 

moderada (16,66) e na escala “Sintomas Mama”, com uma redução ligeira da 

sintomatologia (-8,33). Nas restantes escalas de função e de sintomas não se verificou 

uma diferença mediana com relevância clínica, tendo-se verificado uma diferença nula. 
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Quadro 40: Análise emparelhada de medidas estatísticas (variáveis numéricas) e valor de probabilidade p, 

para as variáveis dependentes, no 1º e 4º momento de avaliação, no grupo de controlo. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Grupo de 

Controlo 

n= 90 

Momento I 

Grupo de 

Controlo 

n= 75 

Momento IV 

Mediana da 

Evolução 

(diferença) 

 

Valor p 

Estado de 

Saúde Global  

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Mín-Máx 

66,66 

63,98 

19,02 

8,33-100 

58,33 

60,77 

17,90 

16,67-100,00 

0,00  

0,032 

Função Física Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

86,66 

83,55 

15,09 

26,67-100 

86,66 

80,62 

16,51 

6,67-100,00 

0,00  

0,448 

Função 

Ocupacional 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min- Máx 

66,66 

68,70 

25,33 

0,00-100 

83,33 

78,44 

22,72 

0,00-100,00 

16,66  

0,002 

Função 

Emocional 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

75,00 

72,03 

22,35 

8,33-100 

66,66 

69,00 

23,98 

0,00-100,00 

0,00  

0,266 

Função Social Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

83,33 

81,29 

22,04 

0,00-100 

100,00 

86,66 

20,68 

0,00-100,00 

0,00  

0,028 

Perspetiva 

Futura 

Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

66,66 

46,29 

29,00 

0,00-100 

33,33 

43,11 

30,88 

0,00-100,00 

0,00 0,664 

Imagem 

Corporal 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

100 

90,09 

15,34 

25,00-100 

100,00 

86,77 

21,18 

16,67-100,00 

0,00 0,220 

Fadiga Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

22,22 

22,96 

18,53 

0,00-88,89 

22,22 

26,96 

21,07 

0,00-100,00 

0,00  

0,432 

Dor Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

16,66 

24,62 

21,95 

0,00-100 

16,66 

27,55 

26,91 

0,00-100,00 

0,00  

0,676 

Sintomas Mama Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

25,00 

29,81 

19,96 

0,00-91,67 

16,66 

21,22 

18,06 

0,00-100,00 

-8,33  

<0,001 

Sintomas 

Membro 

Superior 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

11,11 

17,16 

16,75 

0,00-66,67 

22,22 

19,70 

18,67 

0,00-100,00 

0,00  

0,543 

As escalas de função e sintomas são cotadas numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala funcional representa um nível 
elevado de função e boa capacidade funcional; uma pontuação elevada para a escala “Estado de Saúde Global” representa um nível 
elevado de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados representam um nível elevado de sintomatologia 
(Fayers et al., 2001). 
Valor de p obtido pelo Teste de Wilcoxon – Comparação das variáveis dependentes, entre o 1º e 4º momento de avaliação, no grupo de 
Controlo. 
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5.4. Comparação do grupo Experimental Vs grupo de Controlo, nas escalas 

de QdV global, de função e de sintomas no 4º momento de avaliação 

As variáveis contínuas dependentes, no 4º momento de avaliação, não apresentam uma 

distribuição normal no grupo Experimental e de Controlo. Para a realização de uma 

comparação de scores, entre grupos, no 4º momento de avaliação, foi utilizada a 

mediana como primeira medida comparativa. 

Comparando os valores medianos nas escalas de QdV global, de função e de sintomas, 

no 4º momento de avaliação, entre o grupo de Controlo e o grupo Experimental (Quadro 

41), verificamos que existe diferença estatisticamente significativa na escala “Estado de 

Saúde Global” (p= 0,001) e na escala de sintomas “Sintomas Membro Superior” (p< 

0,001). O grupo Experimental apresenta valores medianos mais elevados para o 

“Estado de Saúde Global”, apresentando um score máximo de 66,66 para 50% dos 

sujeitos avaliados, contrastando com o valor obtido no grupo de Controlo para 50% dos 

sujeitos (58,33). Na escala “Sintomas membro Superior”, o grupo Experimental, 

apresentou um score máximo para 50% dos sujeitos de 10,16, contrastando com o valor 

obtido no grupo de Controlo para 50% da amostra (22,22). Nas outras escalas de função 

e de sintomas não se registaram diferenças estatisticamente significativas.  
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Quadro 41: Tabela bivariável de medidas estatísticas (variáveis numéricas) e valor de probabilidade p, para 

as variáveis dependentes, no 4º momento de avaliação, no grupo experimental e de controlo. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Grupo Experimental 

n= 75 

Momento IV 

Grupo de Controlo 

n= 75 

Momento IV 

 

Valor p 

Estado de Saúde 

Global 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Mín-Máx 

66,66 

69,22 

13,13 

50,00-100,00 

58,33 

60,77 

17,90 

16,67-100,00 

 

0,001 

Função Física Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

86,66 

83,73 

14,34 

46,67-100,00 

86,66 

80,62 

16,51 

6,67-100,00 

 

0,207 

Função 

Ocupacional 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min- Máx 

83,33 

80,66 

20,14 

33,33-100,00 

83,33 

78,44 

22,72 

0,00-100,00 

 

0,617 

Função Emocional Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

66,66 

71,55 

21,18 

8,33-100,00 

66,66 

69,00 

23,98 

0,00-100,00 

 

0,567 

Função Social Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

100,00 

85,33 

21,56 

00,00-100,00 

100,00 

86,66 

20,68 

0,00-100,00 

 

0,566 

Perspetiva Futura Mediana 

Média 

Padrão 

Min-Máx 

33,95 

47,55 

32,95 

0,00-100,00 

33,33 

43,11 

30,88 

0,00-100,00 

 

0,803 

Imagem Corporal Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

91,66 

83,77 

23,64 

0,00-100,00 

100,00 

86,77 

21,18 

16,67-100,00 

 

0,927 

Fadiga Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

22,22 

25,48 

20,32 

0,00-88,89 

22,22 

26,96 

21,07 

0,00-100,00 

 

0,310 

Dor Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

33,33 

26,22 

23,91 

0,00-100,00 

16,66 

27,55 

26,91 

0,00-100,00 

 

0,419 

Sintomas Mama Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

16,66 

16,11 

12,80 

0,00-66,67 

16,66 

21,22 

18,06 

0,00-100,00 

 

0,120 

Sintomas Membro 

Superior 

Mediana 

Média 

D. Padrão 

Min-Máx 

10,16 

9,77 

11,11 

0,00-44,44 

22,22 

19,70 

18,67 

0,00-100,00 

 

< 0,001 

As escalas de função e sintomas são cotadas numa escala de 0 a 100. Um resultado elevado para a escala funcional representa um nível 
elevado de função e boa capacidade funcional; uma pontuação elevada para a escala “Estado de Saúde Global” representa um nível 
elevado de QdV global. Pontuações elevadas para a escala de sintomas e itens isolados representam um nível elevado de sintomatologia 
(Fayers et al., 2001). 
Valor de p obtido pelo Teste de Mann-Whitney – Comparação das variáveis dependentes (contínuas), no 4º momento de avaliação, entre 

grupos de estudo. 

 

5.5. Análise da evolução clínica entre o 1º (baseline do estudo) e 4º 

momento de avaliação 

Ao realizar uma comparação entre a “Mediana da Evolução” (diferença de medianas) 

nas escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 4º momento de 
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avaliação, nos grupos em estudo, verificou-se que existiram diferenças estatisticamente 

significativas (Quadro 42) nas seguintes escalas: 

 “Estado de Saúde Global” (p<0,001). No grupo Experimental, do 1º para o 4º 

momento de avaliação, na variável “Estado de Saúde Global”, registou-se uma 

diferença de medianas de 16,66, compatível com uma melhoria (moderada) com 

relevância clínica. No grupo de Controlo, do 1º para o 4º momento de avaliação, 

nesta variável, registou-se uma diferença de medianas nula, não se traduzindo 

esta diferença numa melhoria com relevância clínica; 

 “Função Física” (P<0,001). No grupo Experimental, do 1º para o 4º momento de 

avaliação, na variável “Função Física”, registou-se uma diferença mediana de 

13,33 (melhoria moderada), enquanto no grupo de Controlo, se registou uma 

diferença nula (sem relevância clínica); 

 “Função Emocional” (p= 0,011). Na variável “Função Emocional”, entre o 1º e 4º 

momento de avaliação, registou-se uma diferença mediana 8,33 (melhoria 

ligeira) no grupo Experimental e uma diferença nula no grupo de Controlo; 

 “Perspetiva Futura” (p= 0,003). Registou-se uma diferença mediana nula em 

ambos os grupos. Para tornar percetível a interpretação dos resultados utilizou-

se a diferença de médias. No grupo Experimental, a diferença de médias, entre 

o 1º e 4º momento de avaliação, foi de 14,22, traduzindo uma melhoria 

(moderada) com relevância clínica. No grupo de Controlo, entre o 1º e 4º 

momento de avaliação, registou-se uma diferença de médias (-3,18), compatível 

com uma diminuição da função, no entanto, sem tradução a nível clínico; 

 “Imagem Corporal” (p= 0,015). Registou-se uma diferença mediana nula em 

ambos os grupos. Para tornar percetível a interpretação dos resultados utilizou-

se a diferença de médias. No grupo Experimental, a diferença de médias, entre 

o 1º e 4º momento de avaliação, foi de 5,22, traduzindo uma melhoria (ligeira) 

com relevância clínica. No grupo de Controlo, entre o 1º e 4º momento de 

avaliação, registou-se uma diferença de médias (- 3,32), compatível com uma 

diminuição da função, no entanto, sem tradução a nível clínico; 

 “Fadiga” (p= 0,009) - No grupo Experimental, do 1º para o 4º momento de 

avaliação, na variável “Fadiga”, registou-se uma diferença mediana de -11,11, 

enquanto no grupo de Controlo se registou uma diferença nula (sem relevância 

clínica); 
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 “Dor” (p= 0,032) - Registou-se uma diferença mediana nula em ambos os grupos. 

Para tornar percetível a interpretação dos resultados utilizou-se a diferença de 

médias. No grupo Experimental, a diferença de médias, entre o 1º e 4º momento 

de avaliação, foi de -7,92, traduzindo uma melhoria (ligeira) com relevância 

clínica. No grupo de Controlo, entre o 1º e 4º momento de avaliação, registou-se 

uma diferença de médias de 2,93, compatível com um agravamento da 

sintomatologia, no entanto, sem tradução a nível clínico; 

 “Sintomas Mama” (p=0,005). Na variável “Sintomas Mama”, entre o 1º e 4º 

momento de avaliação, no grupo Experimental registou-se uma diferença 

mediana de -16,66, compatível com uma redução moderada da sintomatologia 

e, no grupo de Controlo registou-se uma diferença mediana de -8,33, compatível 

com uma redução ligeira da sintomatologia; 

 “Sintomas Membro Superior”. No grupo Experimental, do 1º para o 4º momento 

de avaliação, na variável “Sintomas Membro Superior”, registou-se uma 

diferença mediana de -22,22 (redução acentuada da sintomatologia), enquanto 

no grupo de Controlo, se registou uma diferença nula (sem relevância clínica). 

 

Quadro 42: Análise da mediana da evolução (1º e 4º momento de avaliação) entre o grupo Experimental e 

grupo de Controlo. Evolução clínica mediana, valor de probabilidade p. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Evolução Clínica 

Mediana 

 Grupo 

Experimental 

n=75 

Evolução Clínica 

Mediana Grupo 

de Controlo n=75 

 

Valor p 

Estado de Saúde 

Global 

Mediana 16,66 0,00 <0,001 

Função Física Mediana 13,33 0,00 <0,001 

Função Ocupacional Mediana 16,33 16,66 0,071 

Função Emocional Mediana 8,33 0,00 0,011 

Função Social Mediana 16,66 0,00 0,081 

Perspetiva Futura Mediana 

Média 

0,00 

14,22* 

0,00 

-3,18 

0,003 

Imagem Corporal Mediana 

Média 

0,00 

5,22* 

0,00 

-3,32* 

0,015 

Fadiga Mediana -11,11 0,00 0,009 

Dor Mediana 

Média 

0,00 

-7,92* 

0,00 

2,93* 

0,032 

Sintomas Mama Mediana -16,66 -8,33 0,005 

Sintomas Membro 

Superior 

Mediana -22,22 0,00 <0,001 

Valor de p obtido pelo Teste de Mann-Whitney – Comparação da “Evolução Clínica Mediana”, do 1º para o 4º momento de avaliação, 

entre grupos em estudo (grupo Experimental Vs grupo de Controlo). 

*Diferença de médias entre o 1º e 4º momento de avaliação. 

Nas restantes escalas de função e de sintomas não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas.  
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Na figura 11, figura 12 e figura 13 podemos analisar a melhoria clínica, para as variáveis 

“Estado de Saúde Global”, “Função Física” e “Sintomas Membro Superior”, no grupo em 

estudo (grupo Experimental Vs grupo de Controlo), entre o 1º e 4º momento de 

avaliação. 

 
 

No grupo Experimental, entre o 1º e 4º momento de avaliação, na variável “Estado de 

Saúde Global” registou-se uma melhoria clínica em 56 indivíduos (37,33% da amostra 

total), representando uma melhoria em 74,66% do grupo Experimental. No grupo de 

Controlo, entre o 1º e 4º momento de avaliação, na variável “Estado de Saúde Global” 

registou-se uma melhoria clínica em 27 indivíduos (18,00% da amostra total), 

representando uma melhoria em 36% do grupo de Controlo (figura 11). 

Entre o 1º e 4º momento de avaliação, na variável “Função Física” (figura 12), registou-

-se uma melhoria clínica em 51 indivíduos do grupo Experimental (representando uma 

melhoria em 68% do grupo Experimental) e em 28 indivíduos do grupo de Controlo 

(representando uma melhoria em 37,33% do grupo de Controlo). 

No grupo Experimental, entre o 1º e 4º momento de avaliação, na variável “Sintomas do 

Membro Superior” registou-se uma melhoria clínica em 59 indivíduos (39,33% da 

amostra total), representando uma melhoria em 78,66% do grupo Experimental (figura 

13). 
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No grupo de Controlo, entre o 1º e 4º momento de avaliação, na variável “Sintomas do 

membro Superior” registou-se uma melhoria clínica em 25 indivíduos (16,67% da 

amostra total), representando uma melhoria em 33,33% do grupo de Controlo (figura 

13). 
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5.6. Beneficio Relativo e Benefício Relativo Ajustado na variável “Melhoria 

Clínica”: Grupo Experimental Vs Grupo de Controlo, do 1º para o 4º 

momento de avaliação 

Realizando uma comparação, entre grupos (grupo Experimental Vs grupo de Controlo), 

da percentagem de indivíduos que obtiveram uma melhoria com relevância clínica nas 

diferentes escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 4º momento de 

avaliação, verificamos que houve diferenças estatisticamente significativas (p<0,005) 

para o BR do grupo Experimental Vs grupo de Controlo, nas seguintes escalas (Quadro 

43): 

 “Estado de Saúde Global” (BR= 2,074; p<0,001); 

 “Função Física” (BR= 1,821; p< 0,001); 

 “Perspetiva Futura” (BR= 1,545; p= 0,042); 

 “Fadiga” (BR= 2,54; p< 0,001); 

 “Sintomas Mama” (BR= 1,429; p=0,001); 

 “Sintomas Membro Superior” (BR= 2,36; p<0,001). 

Nas restantes escalas de função e de sintomas, não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas. 

Pelo facto dos grupos em estudo não serem homogéneos na baseline em relação a 

algumas variáveis (idade, número de anos de escolaridade, ocupação, tipo de cirurgia, 

variáveis dependentes na baseline), foi calculado o BRa (baseado na melhoria com 

relevância clínica obtida entre o 1º e 4º momento de avaliação). Para o cálculo do BRa, 

utilizou-se a regressão de Poisson. Após o cálculo do BRa (Quadro 44), registou-se  

diferença estatisticamente significativa para a melhoria clínica na escala “Sintomas do 

Membro Superior” (BRa= 1,761; p= 0,029). 

Nas restantes escalas de função e de sintomas não se verificou diferença 

estatisticamente significativa, no entanto, na melhoria clínica do “Estado de Saúde 

Global” (BRa= 1,639; p=0,054), o valor p encontra-se numa margem de tendência 

(p<0,10), podendo os valores do BRa sugerir que o benefício, nesta variável, foi  superior 

no grupo Experimental (Quadro 44). 

Podemos afirmar que após ajustamento para fatores não homogéneos na baseline do 

estudo, o grupo Experimental, submetido a fisioterapia, apresentou maior proporção de 

doentes com uma melhoria clínica relevante na variável “Sintomas Membro Superior”, 

entre o 1º e 4º momento de avaliação (76,1% superior à verificada no grupo de 

Controlo). 
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Para as outras variáveis, após ajustamento, o BR deixa de ser significativo, no entanto,  

a direção de associação mantém-se favorável no grupo Experimental. 

 

Quadro 43: Benefício Relativo na variável “Melhoria Clínica”: grupo experimental Vs grupo de controlo, do 

1º para o 4º momento de avaliação.  

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Melhoria 

Com 

Relevância 

Clínica 

Grupo 

Experimental 

n= 75 

Grupo de 

Controlo 

n= 75 

Benefício 

Relativo 

IC (95%) 

Valor p 

Estado de 

Saúde 

Global  

n (%) Sim 

Não 

56 (74,67%) 

19 (25,33%) 

27 (36,0%) 

48 (64%) 

2,074 

IC (95%) = 

(1,492-2,883) 

 

<0,001 

Função 

Física 

n (%) Sim 

Não 

51 (68,00%) 

24 (32,00%) 

28 (37,33%) 

47 (62,67%) 

1,821 

IC (95%) = 

(1,307-2,538) 

<0,001 

Função 

Ocupacional 

n (%) Sim 

Não 

46 (61,33%) 

29 (38,67%) 

38 (50,67%) 

37 (49,33%) 

1,211 

IC (95%) = 

(0,908-1,6129 

 

0,188 

Função 

Emocional 

n (%) Sim 

Não 

40 (54,05%) 

34 (45,95%) 

30 (40,00%) 

45 (60,0%) 

1,351 

IC (95%) = 

(0,9544-1,913) 

0,085 

Função 

Social 

n (%) Sim 

Não 

38 (50,67%) 

37 (49,33%) 

32 (42,67%) 

43 (57,33%) 

1,188 

IC (95%) = 

(0,841-1,676) 

0,326 

Perspetiva 

Futura 

n (%) Sim 

Não 

34 (45,33%) 

41 (54,67%) 

22 (29,33%) 

53 (70,67%) 

1,545 

IC (95%) = 

(1,005-2,376) 

 

0,042 

Imagem 

Corporal 

n (%) Sim 

Não 

32 (42,67%) 

43 (57,33%) 

21 (28,00%) 

54 (72,00%) 

1,524 

IC (95%) = 

(0,973-2,385) 

0,060 

Fadiga n (%) Sim 

Não 

42 (67,74%) 

20 (32,26%) 

20 (26,67%) 

55 (73,33%) 

2,54 

IC (95%) = 

(1,681-3,838) 

<0,001 

Dor n (%) Sim 

Não 

36 (48,0%) 

39 (52,0%) 

26 (34,67%) 

49 (65,33%) 

1,385 

IC (95%) = 

(0,937-2,045) 

0,097 

Sintomas 

Mama 

n (%) Sim 

Não 

60 (80,0%) 

15 (20,0%) 

42 (56,0%) 

33 (44,0%) 

1,429 

IC (95%) = 

(1,135-1,799) 

0,001 

Sintomas M. 

Superior 

n (%) Sim 

Não 

59 (78,67%) 

16 (21,33%) 

25 (33,3%) 

50 (66,67%) 

2,36 

IC (95%) = 

(1,678-3,319) 

<0,001 

Melhoria com Relevância Clínica – A diferença entre o score de duas avaliações traduz-se por uma alteração com relevância clínica 

quando existe uma diferença mínima de 5 pontos (Osoba et al. 1998, citado por Fayers et al., 2001). Definimos a existência de uma “ 

Melhoria com Relevância Clínica” sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi superior a 5 pontos positivos nas escalas 

de QdV global e de função e superior a 5 pontos negativos nas escalas de sintomas. 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o BR. 

Valor de p obtido pelo teste do Qui-quadrado – Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma melhoria 

com relevância clínica nas diferentes escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 4º momento de avaliação. 
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Quadro 44: Análise de regressão de Poisson para o ajustamento da variável “Melhoria Clínica”, entre o 1º 

e 4º momento de avaliação, às variáveis não homogéneas na baseline do estudo (n=150). 

Variável 

Dependente  

(calculada entre 

o 1º e 4º 

momento de 

avaliação) 

Co-Variáveis 

incluídas no 

modelo de 

ajustamento 

BRa 

Grupo 

Experimental 

Vs 

Grupo de 

Controlo 

Valor p Limite Inferior 

do IC (95%) 

Limite 

Superior do 

IC (95%) 

Melhoria Clínica 
no “Estado de 
Saúde Global” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Estado Global de 

Saúde na 
baseline. 

 

1,639 

 

0,054 

 

0,993 

 

2,705 

Melhoria Clínica 
na “Função 

Física” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Função Física na 

baseline. 

 

1,274 

 

0,356 

 

0,762 

 

2,131 

Melhoria Clínica  

“Perspetiva 
Futura” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Perspetiva 
Futura na 
baseline. 

 

1,438 

 

0,231 

 

0,794 

 

 

2,606 

Melhoria Clínica 

“Fadiga” 

Idade, Nº de 
anos de 
Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 
de Cirurgia, 
Fadiga na 
baseline. 

 

1,633 

 

0,104 

 

0,904 

 

2,951 

Melhoria Clínica 

“Sintomas 
Mama” 

Idade, Nº de 
anos de 
Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 
de Cirurgia. 

 

1,322 

 

0,203 

 

0,860 

 

2,031 

Melhoria Clínica 
nos “Sintomas 

Membro 
Superior” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Sintomas 

Membro Superior 
na baseline. 

 

1,761 

 

0,029 

 

1,059 

 

2,928 

Melhoria com Relevância Clínica – A diferença entre o score de duas avaliações traduz-se por uma alteração com relevância clínica 

quando existe uma diferença mínima de 5 pontos (Osoba et al. 1998, citado por Fayers et al., 2001). Definimos a existência de uma “ 

Melhoria com Relevância Clínica” sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi superior a 5 pontos positivos nas escalas 

de QdV global e de função e superior a 5 pontos negativos nas escalas de sintomas. 

BRa – Benefício Relativo Ajustado. 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o BRa. 

Valor de p obtido pelo Teste de Wald - Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma Melhoria com 

Relevância Clínica, nas diferentes escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 4º momento de avaliação, realizando um 

ajustamento para as variáveis de confundimento na baseline do estudo. 
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5.7. Beneficio Relativo e Benefício Relativo Ajustado na variável “Melhoria 

Clínica Conservadora”: Grupo Experimental Vs Grupo de Controlo, do 1º 

para o 4º momento de avaliação 

Realizando uma comparação, entre grupos (grupo Experimental Vs grupo de Controlo), 

da percentagem de indivíduos que obtiveram uma “Melhoria Clínica Conservadora” nas 

escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 4º momento de avaliação, 

verificamos que houve diferença estatisticamente significativa (p<0,005) nas escalas 

(Quadro 45): 

 “Estado de Saúde Global” (BR= 2,412; p<0,001); 

 “Função Física” (BR=2,278; p< 0,001); 

 “Perspetiva Futura” (BR= 1,545; p=0,042); 

 “Fadiga” (BR= 2; p<0,001); 

 “Sintomas Mama” (BR= 1,5; p=0,014); 

 “Sintomas Membro Superior” (BR=2,36; p<0,001). 

Nas escalas acima mencionadas, o benefício foi superior no grupo experimental, no 

entanto, os grupos não são homogéneos na baseline do estudo para algumas variáveis, 

sendo importante a aplicação de um modelo de ajustamento para as variáveis de 

confundimento (idade, número de anos de escolaridade, ocupação, tipo de cirurgia, 

variáveis dependentes na baseline) na baseline do estudo. Após a utilização do modelo 

de ajustamento (regressão de Poisson), registaram-se diferenças estatisticamente 

significativas, nas escalas (Quadro 46): 

 “Estado de Saúde Global” (BRa=1,905; p= 0,038); 

 “Sintomas Membro Superior” (BR=1,761; p= 0,029). 

Podemos afirmar que o grupo Experimental, entre o 1º e o 4º momento de avaliação, 

quando comparado ao grupo de Controlo, utilizando um conceito mais conservador de 

“Melhoria Clínica”, obteve um benefício de 90,5% na escala “Estado de Saúde Global” 

e de 76,1% na escala “Sintomas Membro Superior”. Nas variáveis em que não se 

registou um efeito estatisticamente significativo, após um ajustamento para as variáveis 

de confundimento, manteve-se a direção de associação favorável ao grupo 

experimental. 
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Quadro 45: Beneficio Relativo na variável “Melhoria Clínica Conservadora”: Grupo Experimental Vs Grupo 

de Controlo, do 1º para o 4º momento de avaliação. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Melhoria 

Clínica 

Conservadora 

Grupo 

Experimental 

n= 75 

Grupo de 

Controlo 

n= 75 

Benefício 

Relativo 

IC (95%) 

Valor 

p 

Estado de 

Saúde 

Global  

n (%) Sim 

Não 

41 (54,67%) 

34 (45,33%) 

17 (22,67%) 

58 (77,33%) 

2,412 

IC (95%) = 

(1,513-3,844) 

<0,001 

Função 

Física 

n (%) Sim 

Não 

41 (54,67%) 

34 (45,33%) 

18 (24,00%) 

57 (76,00%) 

2,278 

IC (95%) = 

(1,449-3,581) 

<0,001 

Função 

Ocupacional 

n (%) Sim 

Não 

46 (61,30%) 

29 (38,70%) 

38 (50,70%) 

37 (40,30%) 

1,211 

IC (95%) = 

(0,908-1,612) 

0,188 

Função 

Emocional 

n (%) Sim 

Não 

23 (30,70%) 

52 (69,30%) 

17 (22,70%) 

58 (77,30%) 

1,353 

IC (95%) = 

(0,789-2,319) 

0,269 

Função 

Social 

n (%) Sim 

Não 

40 (53,30%) 

35 (46,70%) 

32 (42,70%) 

43 (57,30%) 

1,25 

IC (95%) = 

(0,892-1,751) 

0,191 

Perspetiva 

Futura 

n (%) Sim 

Não 

34 (45,30%) 

41 (54,70%) 

22 (29,30%) 

53 (70,70%) 

1,545 

IC (95%) = 

(1,005-2,376) 

0,042 

Imagem 

Corporal 

n (%) Sim 

Não 

19 (25,30%) 

56 (74,70%) 

12 (16,00%) 

63 (84,00%) 

1,583 

IC (95%) = 

(0,828-3,027) 

0,158 

Fadiga n (%) Sim 

Não 

42 (56,00%) 

33 (44,00%) 

21 (28,00%) 

54 (72,00%) 

2 

IC (95%) = 

(1,321-3,028) 

<0,001 

Dor n (%) Sim 

Não 

36 (48,00%) 

39 (52,00%) 

26 (34,70%) 

49 (65,30%) 

1,385 

IC (95%) = 

(0,937-2,045) 

0,097 

Sintomas 

Mama 

n (%) Sim 

Não 

45 (60,00%) 

30 (40,00%) 

30 (40,00%) 

45 (60,00%) 

1,5 

IC (95%) = 

(1,075-2,093) 

0,014 

Sintomas M. 

Superior 

n (%) Sim 

Não 

59 (78,10%) 

16 (21,30%) 

25 (33,30%) 

50 (66,70%) 

2,36 

IC (95%) = 

(1,678-3,319) 

<0,001 

Melhoria Clínica Conservadora – A diferença entre o score de duas avaliações traduz-se por uma alteração com relevância clínica quando 

existe uma diferença mínima de 5 pontos (Osoba et al. 1998, citado por Fayers et al., 2001). Definimos a existência de uma “ Melhoria 

Clínica Conservadora”, sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi superior a 10 pontos positivos nas escalas de QdV 

global e de função e superior a 10 pontos negativos nas escalas de sintomas. 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o BR. 

Valor de p obtido pelo teste do Qui-quadrado – Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma “Melhoria 

com Relevância Clínica conservadora” nas diferentes escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 4º momento de 

avaliação. 
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Quadro 46 Análise de regressão de Poisson para o ajustamento da variável “Melhoria Clínica 

Conservadora”, entre o 1º e 4º momento de avaliação, às variáveis não homogéneas na baseline do estudo 

(n=150). 

Variável 
Dependente  

(calculada 
entre o 1º e 4º 
momento de 
avaliação) 

Co-Variáveis 
incluídas no 
modelo de 

ajustamento 

BRa 

Grupo 
Experimental 

Vs 

Grupo de 
Controlo 

Valor p Limite 
Inferior do IC 

(95%) 

Limite 
Superior do 

IC (95%) 

Melhoria com 
Relevância 

Clínica 
Conservadora 
no “Estado de 
Saúde Global” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Estado Global 
de Saúde na 

baseline. 

 

1,905 

 

0,038 

 

1,036 

 

3,503 

Melhoria com 
Relevância 

Clínica 
Conservadora 

na “Função 
Física” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Função Física 

baseline. 

 

1,356 

 

0,341 

 

0,724 

 

2,538 

Melhoria com 
Relevância 

Clínica 
Conservadora 
na “Perspetiva 

Futura” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Perspetiva 
Futura na 
baseline. 

 

1,438 

 

0,231 

 

0,794 

 

2,606 

Melhoria com 
Relevância 

Clínica 
Conservadora 

na “Fadiga” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Fadiga na 
baseline. 

 

1,580 

 

0,124 

 

0,882 

 

2,825 

Melhoria com 
Relevância 
Clínica nos 
“Sintomas 

Mama” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Sintomas Mama 

na baseline. 

 

1,5 

 

0,110 

 

0,912 

 

2,469 

Melhoria com 
Relevância 
Clínica nos 
“Sintomas 
Membro 
Superior” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Sintomas 
Membro 

Superior na 
baseline. 

 

1,761 

 

0,029 

 

1,059 

 

2,928 

Melhoria Clínica Conservadora – A diferença entre o score de duas avaliações traduz-se por uma alteração com relevância clínica quando 
existe uma diferença mínima de 5 pontos (Osoba et al. 1998, citado por Fayers et al., 2001). Definimos a existência de uma “ Melhoria 
Clínica Conservadora”, sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi superior a 10 pontos positivos nas escalas de QdV 
global e de função e superior a 10 pontos negativos nas escalas de sintomas. 
BRa – Benefício Relativo Ajustado. 
I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o BRa. 
Valor de p obtido pelo Teste de Wald - Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma “Melhoria com 
Relevância Clínica Conservadora”,  nas diferentes escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 4º momento de avaliação, 
realizando um ajustamento para as variáveis de confundimento na baseline do estudo. 
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5.8. Risco Relativo e Risco Relativo Ajustado na variável “Degradação 

Clínica”: Grupo Experimental Vs Grupo de Controlo, do 1º para o 4º 

momento de avaliação 

Realizando uma comparação entre grupos (grupo Experimental Vs grupo de Controlo), 

da percentagem de indivíduos que obtiveram uma “Degradação Clínica” nas escalas de 

QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 4º momento de avaliação, verificamos 

que em algumas destas escalas se registaram diferenças estatisticamente significativas 

(Quadro 47): 

 “Estado de Saúde Global”( RR= 0,171; p<0,001); 

 “Função Física” (RR= 0,361; p< 0,001); 

 “Função Emocional” (RR= 0,558; p=0,010); 

 “Perspetiva Futura” (RR= 0,360; p= 0,001) 

 “Dor” (RR=0,535; p= 0,018); 

 “Sintomas Mama” (RR= 0,388; p= 0,015) 

 “Sintomas Membro Superior” (RR= 0,230; p<0,001). 

Os valores acimas apresentados sugerem que os indivíduos do grupo Experimental 

tiveram um menor risco de ter uma degradação nas escalas de “Estado de Saúde 

Global”, “Função Física”, “Função Emocional”, “Perspetiva Futura”, “Dor”, “Sintomas 

Mama” e “Sintomas Membro Superior”, entre o 1º e 4º momento de avaliação (1º e 9º 

mês pós-cirurgia). Esta associação negativa pode ser um indicador de que a fisioterapia, 

neste grupo de doentes, pode ter um efeito protetor entre o 1º e 9º mês pós-cirurgia, no 

entanto, os grupos na baseline do estudo não são homogéneos em relação a algumas 

variáveis (idade, número de anos de escolaridade, ocupação, tipo de cirurgia, variáveis 

dependentes na baseline). Sendo necessário a aplicação de um modelo de ajustamento 

(regressão de Poisson) do RR a essas mesmas variáveis de confundimento.  

Após ajustamento para fatores não homogéneos na baseline do estudo, registaram-se 

diferenças estatisticamente significativas nas seguintes variáveis (Quadro 48): 

 “Estado de Saúde Global” (RRa=0,287; p= 0,010) 

 “Sintomas Membro Superior” (RRa= 0,361; p= 0,042). 
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Quadro 47: Risco Relativo na variável “Degradação Clínica”: Grupo Experimental Vs Grupo de Controlo, do 

1º para o 4º momento de avaliação. 

Variável 

em análise 

Medidas 

Estatísticas 

Degradação 

Clínica 

Grupo 

Experimental 

n= 75 

Grupo de 

Controlo 

n= 75 

Risco 

Relativo 

IC (95%) 

Valor p 

Estado de 
Saúde 
Global  

n (%) Sim 

Não 

6 (8,00%) 

69 (92,00%) 

35 (46,67%) 

40 (53,33%) 

0,171 

IC (95%) = 
(0,076-0,383) 

 

<0,001 

Função 
Física 

n (%) Sim 

Não 

13 (17,33%) 

62 (82,67%) 

36 (48,00%) 

39 (52,00%) 

0,361 

IC (95%) = 
(0,208-0,624) 

<0,001 

Função 
Ocupacional 

n (%) Sim 

Não 

8 (10,70%) 

67 (89,30%) 

16 (21,30%) 

59 (78,70%) 

0,50 

IC (95%) = 
(0,227-1,097) 

0,074 

Função 
Emocional 

n (%) Sim 

Não 

19 (25,33%) 

56 (74,67%) 

34 (45,33%) 

41 (54,67%) 

0,558 

IC (95%) = 
(0,352-0,886) 

0,010 

Função 
Social 

n (%) Sim 

Não 

12 (16,00%) 

63 (84,00%) 

12 (16,00%) 

63 (84,00%) 

1 

IC (95%) = 
(0,480-2.082) 

> 0,999 

Perspetiva 
Futura 

n (%) Sim 

Não 

9 (12,00%) 

66 (88,00%) 

25 (33,33%) 

50 (66,67%) 

0,36 

IC (95%) = 
(0,180-0,718) 

0,001 

Imagem 
Corporal 

n (%) Sim 

Não 

14 (18,70%) 

61 (81,30%) 

24 (32,00%) 

51 (68,00%) 

0,583 

IC (95%) = 
(0,327-1,038) 

0,060 

Fadiga n (%) Sim 

Não 

20 (26,70%) 

55 (73,30%) 

30 (40,00%) 

45 (60,00%) 

0,667 

IC (95%) = 
(0,418-1,063) 

0,083 

Dor n (%) Sim 

Não 

15 (20,00%) 

60 (80,00%) 

28 (37,33%) 

47 (62,67%) 

0,535 

IC (95%) = 
(0,312-0,918) 

0,018 

Sintomas 
Mama 

n (%) Sim 

Não 

7 (9,33%) 

68 (90,67%) 

18 (24,00%) 

57 (76,00%) 

0,388 

IC (95%) = 
(0,172-0,876) 

0,015 

Sintomas M. 
Superior 

n (%) Sim 

Não 

6 (8,00%) 

69 (92,00%) 

26 (34,67%) 

49 (65,33%) 

0,230 

IC (95%) = 
(0,100-0,528) 

<0,001 

Degradação Clínica – Definimos a existência de uma “Degradação Clínica”, sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi 

superior a 5 pontos negativos nas escalas de QdV global e de função e superior a 5 pontos positivos nas escalas de sintomas (Osoba et 

al. 1998, citado por Fayers et al., 2001).  

RR – Risco Relativo 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o RR 

Valor de p obtido pelo Teste do Qui-quadrado – Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma degradação 

com relevância clínica nas diferentes escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 4º momento de avaliação. 

 



  

173 
 

Nas variáveis “Estado de Saúde Global” e “Sintomas Membro Superior”, a fisioterapia 

poderá ter atuado como um fator protetor, entre o 1º e o 4º momento de avaliação (1º e 

9º mês pós-cirurgia), tendo existido no grupo Experimental uma menor degradação 

nessas escalas de função e de sintomas, comparando com o grupo de Controlo. 

Podemos afirmar que no grupo Experimental, entre o 1º e o 4º momento de avaliação, 

quando comparado ao grupo de Controlo, houve uma redução relativa do risco de 

degradação clínica nas escalas: 

 “Estado de Saúde Global” – redução relativa de risco de 71,3%; 

 “Sintomas Membro Superior” – redução relativa de risco de 63.9%. 

Nas variáveis em que, após ajustamento para fatores não homogéneos na baseline do 

estudo, não se registaram efeitos estatisticamente significativos, manteve-se a direção 

de associação favorável no grupo Experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

174 
 

Quadro 48: Análise de regressão de Poisson para o ajustamento da variável “Degradação Clínica”, entre o 

1º e 4º momento de avaliação, às variáveis não homogéneas na baseline do estudo (n=150). 

Variável 
Dependente 

(calculada 
entre o 1º e 4º 
momento de 
avaliação) 

Co-Variáveis 
incluídas no 
modelo de 

ajustamento 

 

RRa 

Grupo 
Experimental 

Vs 

Grupo de 
Controlo 

Valor p Limite 
Inferior do IC 

(95%) 

Limite 
Superior do 

IC (95%) 

Degradação 
Clínica no 
“Estado de 

Saúde Global” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Estado de 

Saúde Global na 
baseline. 

 
0,287 

 
0,010 

 
0,111 

 
0,742 

Degradação 
Clínica na 

“Função Física” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Função Física 
na baseline. 

 
 0,606 

 
0,150 

 
0,307 

 
1,198 

Degradação 
Clínica na 
“Função 

Emocional” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Função 

Emocional na 
baseline. 

 
0,650 

 
0,188 

 
0,342 

 
1,235 

Degradação 
Clínica na 

“Perspetiva 
Futura” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Perspetiva 
Futura na 
baseline. 

 
0,562 

 
0,188 

 
0,238 

 
1,326 

Degradação 
Clínica nos 
escala de 

Sintomas “Dor” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 
de Cirurgia, Dor 

baseline 

 
0,799 

 
0,529 

 
0,396 

 
1,608 

Degradação 
Clínica nos 
“Sintomas 

Mama” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia. 

 
0,469 

 
0,186 

 
1,182 

 
0,108 

Degradação 
Clínica nos 
“Sintomas 
Membro 
Superior” 

Idade, Nº de 
anos de 

Escolaridade, 
Ocupação, Tipo 

de Cirurgia, 
Sintomas 
Membro 

Superior na 
baseline. 

 
0,361 

 
0,042 

 
0,135 

 
0,966 

Degradação Clínica – Definimos a existência de uma “Degradação Clínica”, sempre que a diferença entre o score de duas avaliações foi 

superior a 5 pontos negativos nas escalas de QdV global e de função e superior a 5 pontos positivos nas escalas de sintomas (Osoba et 

al. 1998, citado por Fayers et al., 2001).  

RRa – Risco Relativo Ajustado. 

I.C (95%) – Intervalo de confiança a 95% para o RRa. 

Valor de p obtido pelo Teste de Wald - Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma Degradação com 

Relevância Clínica, nas diferentes escalas de função e sintomas, entre o 1º e 4º momento de avaliação, realizando um ajustamento para 

as variáveis de confundimento na baseline do estudo. 
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6. Evolução das distribuições das variáveis dependentes entre momentos 

de avaliação 

Após a descrição dos valores obtidos para as variáveis dependentes, no decorrer dos 

quatro momentos de avaliação e a realização de uma comparação de scores dentro de 

cada grupo (1º momento Vs 2º momento, 1º momento Vs 3º momento, 1º momento Vs 

4º momento) e entre grupos (nos quatro momentos de avaliação), optou-se 

complementarmente por analisar a evolução das distribuições das variáveis 

dependentes entre diferentes momentos de avaliação.  

A significância estatística da evolução das variáveis dependentes, nos grupos de 

estudo, foi avaliada por recurso ao teste não paramétrico de Friedman (as variáveis em 

estudo não apresentam uma distribuição normal em ambos os grupos). Para identificar 

descritivamente os momentos em que as variáveis dependentes variaram, procedeu-se 

à comparação dos valor medianos.  

Na figura 14 e 15, podemos consultar a evolução mediana e evolução média, da variável 

“Estado de Saúde Global”, nos grupos em estudo (grupo Experimental Vs grupo de 

Controlo). 

 

 

 

A variável “Estado de Saúde Global” (Quadro 49), no grupo Experimental, teve uma 

evolução crescente (p<0,001) ao longo dos momentos de avaliação, enquanto no grupo 

de Controlo a variável teve uma evolução tendencialmente decrescente no decorrer dos 

momentos de avaliação (p=0,001). 
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Quadro 49: Evolução das distribuições da variável “Estado de Saúde Global”, ao longo dos momentos de 

avaliação, nos grupos em estudo.  

Grupo de 

Estudo 

Variável 

em 

Análise 

Medida 

Estatística 

Momento 

1 

Momento 

2 

Momento 

3 

Momento 

4 

Teste 

Friedman 

Valor p 

Experimental ESG Mediana 

Média 

50,00 

52,33 

58,33 

58,98 

58,33 

61,62 

66,66 

69,22 

<0,001 

Controlo ESG Mediana 

Média 

66,66 

63,98 

50,00 

54,38 

50,00 

55,88 

58,33 

60,77 

0,001 

ESG – Estado de Saúde Global  

 

Na fig. 16 e fig.17, podemos analisar a evolução mediana e a evolução média da variável 

“Função Física” ao longo dos diferentes momentos de avaliação, nos grupos em estudo 

(grupo Experimental Vs grupo de Controlo). 

 

 

 

Na variável “Função Física” (FF), no grupo Experimental, observou-se uma evolução 

crescente ao longo dos momentos de avaliação (p<0,001), refletindo uma melhoria 

neste parâmetro, enquanto a mesma variável (Quadro 50) apresentou uma evolução 

tendencialmente decrescente no grupo de Controlo, embora não estatisticamente 

significativa. 

Quadro 50: Evolução das distribuições da variável “Função Física”, ao longo dos momentos de avaliação, 

nos grupos em estudo.  

Grupo de 

Estudo 

Variável 

em 

Análise 

Medida 

Estatística 

Momento 

1 

Momento 

2 

Momento 

3 

Momento 

4 

Teste 

Friedman 

Valor p 

Experimental FF Mediana 

Média 

80,00 

72,76 

80,00 

79,82 

86,66 

79,82 

86,66 

83,73 

<0,001 

Controlo FF Mediana 

Média 

86,66 

83,55 

80,00 

78,03 

86,66 

77,68 

86,66 

80,62 

0,71 

FF – Função Física 
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Na fig. 18 e fig.19, podemos analisar a evolução mediana e a evolução média da variável 

“Função Ocupacional” ao longo dos diferentes momentos de avaliação, nos grupos em 

estudo (grupo Experimental Vs grupo de Controlo). 

 

 

 

Na variável “Função Ocupacional” (Quadro 51), observou-se uma evolução crescente 

ao longo dos momentos de avaliação, no grupo Experimental (p<0,001) e no grupo de 

Controlo (p=0,001). 

Quadro 51: Evolução das distribuições da variável “Função Ocupacional”, ao longo dos momentos de 

avaliação, nos grupos em estudo.  

Grupo de 

Estudo 

Variável 

em 

Análise 

Medida 

Estatística 

Momento 

1 

Momento 

2 

Momento 

3 

Momento 

4 

Teste 

Friedman 

Valor p 

Experimental F.O Mediana 

Média 

66,66 

60,36 

66,66 

74,45 

83,33 

74,78 

83,33 

80,66 

<0,001 

Controlo F.O Mediana 

Média 

66,66 

68,70 

66,66 

70,94 

66,66 

74,66 

83,33 

78,44 

0,001 

F.O – Função Ocupacional 

 

Na fig. 20 e fig.21, podemos analisar a evolução mediana e a evolução média da variável 

“Função Emocional” ao longo dos diferentes momentos de avaliação, nos grupos em 

estudo (grupo Experimental Vs grupo de Controlo). 
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Na variável “Função Emocional” (FE), no grupo Experimental, observou-se uma 

evolução tendencialmente crescente ao longo dos momentos de avaliação (p=0,014),  

enquanto a mesma variável (Quadro 52) apresentou uma evolução tendencialmente 

decrescente no grupo de Controlo, embora não estatisticamente significativa. 

Quadro 52: Evolução das distribuições da variável “Função Emocional”, ao longo dos momentos de 

avaliação, nos grupos em estudo.  

Grupo de 

Estudo 

Variável 

em 

Análise 

Medida 

Estatística 

Momento 

1 

Momento 

2 

Momento 

3 

Momento 

4 

Teste 

Friedman 

Valor p 

Experimental F.E Mediana 

Média 

66,66 

61,89 

66,66 

68,93 

66,66 

68,53 

66,66 

71,55 

0,014 

Controlo F.E Mediana 

Média 

75,00 

72,03 

75,00 

71,58 

66,66 

70,22 

66,66 

69,00 

0,593 

F.E – Função Emocional 

 

Na fig. 22 e fig.23, podemos analisar a evolução mediana e a evolução média da variável 

“Função Social” ao longo dos diferentes momentos de avaliação, nos grupos em estudo 

(grupo Experimental Vs grupo de Controlo). 

 

 

Na variável “Função Social” (Quadro 53), observou-se uma evolução crescente ao longo 

dos momentos de avaliação, no grupo Experimental (p<0,001) e no grupo de Controlo 

(p=0,019). 

Quadro 53: Evolução das distribuições da variável “Função Social”, ao longo dos momentos de avaliação, 

nos grupos em estudo.  

Grupo de 

Estudo 

Variável 

em 

Análise 

Medida 

Estatística 

Momento 

1 

Momento 

2 

Momento 

3 

Momento 

4 

Teste 

Friedman 

Valor p 

Experimental F.S Mediana 

Média 

66,66 

68,90 

83,33 

77,92 

83,33 

81,35 

100 

85,33 

<0,001 

Controlo F.S Mediana 

Média 

83,33 

81,29 

83,33 

79,91 

100 

85,11 

100 

86,66 

0,019 

F.S – Função Social 

 



  

179 
 

Na fig. 24 e fig.25, podemos analisar a evolução mediana e a evolução média da variável 

“Perspetiva Futura” ao longo dos diferentes momentos de avaliação, nos grupos em 

estudo (grupo Experimental Vs grupo de Controlo). 

 

A variável “Perspetiva Futura” (Quadro 54), no grupo Experimental, teve uma evolução 

tendencialmente crescente (p<0,001) ao longo dos momentos de avaliação, enquanto 

no grupo de Controlo a variável teve uma evolução tendencialmente decrescente no 

decorrer dos momentos de avaliação, embora não estatisticamente significativa. 

Quadro 54: Evolução das distribuições da variável “Perspetiva Futura”, ao longo dos momentos de 

avaliação, nos grupos em estudo.  

Grupo de 

Estudo 

Variável 

em 

Análise 

Medida 

Estatística 

Momento 

1 

Momento 

2 

Momento 

3 

Momento 

4 

Teste 

Friedman 

Valor p 

Experimental P.F Mediana 

Média 

33,33 

33,33 

33,33 

42,42 

66,66 

50,00 

33,95 

47,55 

<0,001 

Controlo P.F Mediana 

Média 

66,66 

46,29 

33,33 

38,88 

33,33 

31,46 

33,33 

43,11 

0,639 

P.F – Perspetiva Futura 

 

Na fig. 26 e fig.27, podemos analisar a evolução mediana e a evolução média da variável 

“Imagem Corporal” ao longo dos diferentes momentos de avaliação, nos grupos em 

estudo (grupo Experimental Vs grupo de Controlo). 
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A variável “Imagem Corporal” (Quadro 55), no grupo Experimental, teve uma evolução 

crescente (p=0,003) ao longo dos momentos de avaliação e, no grupo de Controlo, uma 

evolução decrescente entre o 1º e 2º momento de avaliação, tendo no decorrer dos 

restantes momentos de avaliação uma evolução crescente (p=0,013). 

Quadro 55: Evolução das distribuições da variável “Imagem Corporal”, ao longo dos momentos de 

avaliação, nos grupos em estudo.  

Grupo de 

Estudo 

Variável 

em 

Análise 

Medida 

Estatística 

Momento 

1 

Momento 

2 

Momento 

3 

Momento 

4 

Teste 

Friedman 

Valor p 

Experimental I.C Mediana 

Média 

83,33 

78,55 

91,66 

80,84 

91,66 

83,22 

91,66 

83,77 

0,030 

Controlo I.C Mediana 

Média 

100 

90,09 

91,66 

82,15 

100 

84,11 

100,00 

86,77 

0,013 

I.C – Imagem Corporal 

 

Na fig. 28 e fig.29, podemos analisar a evolução mediana e a evolução média da variável 

“Fadiga” ao longo dos diferentes momentos de avaliação, nos grupos em estudo (grupo 

Experimental Vs grupo de Controlo). 

 

Na variável de sintomas “Fadiga” (Quadro 56), no grupo Experimental, registou-se uma 

evolução tendencialmente  decrescente (p=0,004) ao longo dos momentos de avaliação, 

enquanto no grupo de Controlo a variável registou uma evolução tendencialmente 

crescente no decorrer dos momentos de avaliação, embora sem significado estatístico. 

Quadro 56: Evolução das distribuições da variável “Fadiga”, ao longo dos momentos de avaliação, nos 

grupos em estudo.  

Grupo de 

Estudo 

Variável 

em 

Análise 

Medida 

Estatística 

Momento 

1 

Momento 

2 

Momento 

3 

Momento 

4 

Teste 

Friedman 

Valor p 

Experimental F Mediana 

Média 

33,33 

33,19 

33,33 

35,04 

    33,33 

31,28 

22,22 

25,48 

0,004 

Controlo F Mediana 

Média 

22,22 

22,96 

22,22 

24,35 

33,33 

31,40 

22,22 

26,96 

0,148 

F - Fadiga 
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Na fig. 30 e fig.31, podemos analisar a evolução mediana e a evolução média da variável 

“Dor” ao longo dos diferentes momentos de avaliação, nos grupos em estudo (grupo 

Experimental Vs grupo de Controlo). 

 

Na variável “Dor” (D), no grupo Experimental, observou-se uma evolução 

tendencialmente decrescente ao longo dos momentos de avaliação (p=0,001), enquanto 

no grupo de Controlo (Quadro 57) se registou uma evolução tendencialmente crescente  

no decorrer dos momentos de avaliação, embora sem significado estatístico. 

Quadro 57: Evolução das distribuições da variável “Dor”, ao longo dos momentos de avaliação, nos grupos 

em estudo.  

Grupo de 

Estudo 

Variável 

em 

Análise 

Medida 

Estatística 

Momento 

1 

Momento 

2 

Momento 

3 

Momento 

4 

Teste 

Friedman 

Valor p 

Experimental D Mediana 

Média 

33,33 

34,14 

16,66 

27,48 

16,66 

23,68 

33,33 

26,22 

0,001 

Controlo D Mediana 

Média 

16,66 

24,62 

25,00 

24,78 

16,66 

28,66 

16,66 

27,55 

0,970 

D - Dor 

 

Na fig. 32 e fig.33, podemos analisar a evolução mediana e a evolução média da variável 

“Sintomas Mama” ao longo dos diferentes momentos de avaliação, nos grupos em 

estudo (grupo Experimental Vs grupo de Controlo). 

 

Na variável “Sintomas Mama” (Quadro 58), observou-se uma evolução decrescente ao 

longo dos momentos de avaliação, no grupo Experimental (p<0,001) e no grupo de 

Controlo (p=0,001). 
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Quadro 58: Evolução das distribuições da variável “Sintomas Mama”, ao longo dos momentos de avaliação, 

nos grupos em estudo.  

Grupo de 

Estudo 

Variável 

em 

Análise 

Medida 

Estatística 

Momento 

1 

Momento 

2 

Momento 

3 

Momento 

4 

Teste 

Friedman 

Valor p 

Experimental SM Mediana 

Média 

33,33 

35, 97 

16,66 

24,02 

16,66 

23,79 

16,66 

16,11 

<0,001 

Controlo SM Mediana 

Média 

25,00 

29,81 

25,00 

28,20 

16,66 

24,44 

16,66 

21,22 

0,001 

SM – Sintomas Mama 

 

Na fig. 34 e fig.35, podemos analisar a evolução mediana e a evolução média da variável 

“Sintomas Membro Superior” ao longo dos diferentes momentos de avaliação, nos 

grupos em estudo (grupo Experimental Vs grupo de Controlo). 

 

Na variável “Sintomas Membro Superior” (SMS), no grupo Experimental, observou-se 

uma evolução tendencialmente decrescente ao longo dos momentos de avaliação 

(p<0,001), enquanto a mesma variável (Quadro 59) apresentou uma evolução 

tendencialmente crescente no grupo de Controlo (p=0,71). 

Quadro 59: Evolução das distribuições da variável “Sintomas Membro Superior”, ao longo dos momentos 

de avaliação, nos grupos em estudo.  

Grupo de 

Estudo 

Variável 

em 

Análise 

Medida 

Estatística 

Momento 

1 

Momento 

2 

Momento 

3 

Momento 

4 

Teste 

Friedman 

Valor p 

Experimental SMS Mediana 

Média 

33,33 

31,02 

11,11 

15,29 

11,11 

15,49 

10,16 

9,77 

P<0,001 

Controlo SMS Mediana 

Média 

11,11 

17,16 

11,11 

14,67 

22,22 

20,88 

22,22 

19,70 

0.005 

SMS – Sintomas Membro Superior 
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7. Síntese dos resultados de maior relevância na análise efetuada entre o 

1º e 2º momento de avaliação, 1º e 3º momento e 1º e 4º momento de 

avaliação 

No Quadro 60, podemos consultar uma síntese dos resultados de maior relevância, 

obtidos na análise estatística efetuada entre o 1º e 2º momento de avaliação. Na análise 

da variável “Melhoria Clínica”, entre o 1º e 2º momento de avaliação, após ajustamento 

para fatores não homogéneos na baseline do estudo, o valor do BRa é indicador de que 

o grupo Experimental, submetido a fisioterapia, apresentou maior proporção de doentes 

com uma melhoria clínica relevante na variável “Estado de Saúde Global” 

(BRa=2,230;p=0,014), correspondendo a uma melhoria clínica 123% superior à 

verificada no grupo de Controlo. Para as outras variáveis, após ajustamento, o BR deixa 

de ser significativo. 

Na variável “Melhoria Clínica Conservadora”, após a utilização do modelo de 

ajustamento (regressão de Poisson), não se registaram diferenças estatisticamente 

significativas, permitindo afirmar que o BR deixa de ser estatisticamente significativo 

após ajustamento para fatores não homogéneos (Quadro 60). 

Na variável “Degradação Clínica”, após ajustamento para fatores de confundimento na 

baseline do estudo, verificamos que nas variáveis “Estado de Saúde Global” 

(RRa=0,384;p=0,011), “Função Física”(RRa=0,484;p=0,035) e “Sintomas Membro 

Superior”(RRa=0,159;p=0,007), a fisioterapia poderá ter atuado como um fator protetor, 

entre o 1º e 2º momento de avaliação (entre o 1º e 3º mês pós-cirurgia), tendo existido 

uma menor degradação nessas escalas de função e de sintomas, no grupo 

Experimental, quando comparado ao grupo de Controlo. Podemos afirmar que no grupo 

Experimental, entre o 1º e o 2º momento de avaliação, houve uma redução do risco de 

degradação clínica nas escalas anteriormente mencionadas (Quadro 60): 

 “Estado de Saúde Global” – redução relativa do risco de 61,6%; 

 “Função Física” – redução relativa do risco de 51,6%; 

 “Sintomas Membro Superior” – redução relativa do risco de 84,1%. 

Na variável “Perspetiva Futura”, o valor p encontra-se numa margem de tendência 

(p<0,10), podendo os valores do RRa sugerir que os indivíduos do grupo Experimental 

tiveram uma menor degradação nessa escala de função 
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Quadro 60: Síntese dos resultados (n=155) de maior relevância na análise efectuada entre o 1º e 2º 

momento de avaliação (entre o 1º e 3º mês pós-cirurgia). 

Variável em 

Análise  

BR BRa RR RRa 

Melhoria Clínica 
“Estado de Saúde 

Global” 

2,76 

P<0,001  ͣ

2,230 

P=0,014 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 
“Função Física” 

1,75 

P=0,001  ͣ

1,320 

P=0,314 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 
“Sintomas Membro 

Superior” 

1,72 

P<0,001  ͣ

1,341 

P=0,212 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 
Conservadora 

“Estado de Saúde 
Global” 

2,026 

P=0,038  ͣ 

1,501 

P=0,30 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 
Conservadora 

“Função Física” 

2,448 

P=0,001  ͣ

1,530 

P=0,272 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 
Conservadora 

“Função Social” 

1,59 

P=0,037  ͣ

1,29 

P=0,395 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica  
Conservadora “Dor” 

1,58 

P=0,018  ͣ

1,330 

P=0,212 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 
Conservadora 

“Sintomas Membro 
Superior” 

1,728 

P<0,001  ͣ

1,341 

P=0,212 ᵇ 

 

- 

 

- 

Degradação Clínica 
“Estado de Saúde 

Global” 

- - 0,265 

P<0,001  ͣ

0,384 

P=0,011ᵇ 

Degradação Clínica 

“Função Física” 

- - 0,337 

P<0,001  ͣ

0,484 

P=0,035 ᵇ 

Degradação Clínica 

“Perspetiva Futura” 

- - 0,295 

P<0,001 ͣ 

0,446 

P=0,085 ᵇ 

Degradação Clínica 

“Sintomas Mama” 

- - 0,555 

P=0,017  ͣ

0,713 

P=0,290 ᵇ 

Degradação Clínica 

“Sintomas Membro 
Superior” 

- - 0,168 

P<0,001  ͣ

0,159 

P=0,007 ᵇ 

BR – Benefício Relativo 
BRa – Benefício Relativo Ajustado 
RR – Risco Relativo 
RRa – Risco Relativo Ajustado  
ͣ Valor de p obtido pelo Teste do Qui-quadrado – Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma Melhoria com Relevância Clínica, 
Melhoria com Relevância Clínica Conservadora e Degradação Clínica, nas diferentes escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 2º momento 
de avaliação. 
ᵇ Valor de p obtido pelo Teste de Wald - Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma Melhoria com Relevância Clínica, Melhoria 
com Relevância Clínica Conservadora e Degradação Clínica, nas diferentes escalas de QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 2º momento de 
avaliação, realizando um ajustamento para as variáveis de confundimento na baseline do estudo. 
A negrito – Apenas foram  registados a negrito, os valores do Br, Bra, RR e RRa que, após ajustamento para fatores não homogéneos na baseline do estudo, 

continuaram a demonstrar a existência de diferença estatisticamente significativa (ou numa margem de tendência) entre grupos. 
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Na análise realizada entre o 1º e 3º momento de avaliação (Quadro 61), no cálculo do 

BR da variável “Melhoria Clínica” e “Melhoria Clínica Conservadora”, após ajustamento 

para fatores não homogéneos na baseline do estudo, verificamos que não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre grupos, permitindo afirmar que o BR 

deixa de ser estatisticamente significativo após ajustamento para fatores não 

homogéneos.  

No cálculo do RR para a variável “Degradação Clínica” entre o 1º e 3º momento de 

avaliação e após ajustamento para fatores não homogéneos na baseline do estudo, não 

se registaram diferenças estatisticamente significativas, no entanto, na variável 

“Degradação Clínica do Estado de Saúde Global” (RRa= 0,571; p= 0,081) e na variável 

“Degradação Clínica da Função Física” (RRa= 0,554; p= 0,089), o valor p encontra-se 

numa margem de tendência (p<0,10), podendo os valores do RRa sugerir que os 

indivíduos do grupo Experimental tiveram um menor risco de deterioração nessas 

escalas, entre o 1º e 3º momento de avaliação (Quadro 61). 

Analisando a variável “Melhoria Clínica”, entre o 1º e 4º momento de avaliação (Quadro 

62), após ajustamento para fatores não homogéneos na baseline do estudo, o valor do 

BRa é indicador de que o grupo Experimental, submetido a fisioterapia, teve maior 

proporção de doentes com uma melhoria clínica relevante na variável “Sintomas do 

Membro Superior” (BRa= 1,761; p= 0,029). Nas outras escalas de função e de sintomas 

não se verificaram diferenças estatisticamente significativas, no entanto, na variável 

“Melhoria Clínica do Estado de Saúde Global” (BRa= 1,639;p= 0,054), o valor p 

encontra-se numa margem de tendência (p<0,10), podendo os valores do BRa sugerir 

que o benefício, nesta variável, foi  superior no grupo Experimental (Quadro 62). 

Podemos afirmar que após ajustamento para fatores não homogéneos na baseline do 

estudo, o grupo Experimental, submetido a fisioterapia, teve maior proporção de doentes 

com uma melhoria clínica relevante na variável “Sintomas Membro Superior”, entre o 1º 

e o 4ºmomento de avaliação, 76,1% superior à verificada no grupo de Controlo. 

Na análise da variável “Melhoria Clínica Conservadora”, entre o 1º e 4º momento de 

avaliação, após a utilização do modelo de ajustamento, registaram-se diferenças 

estatisticamente significativas, nas escalas (Quadro 62): 

 “Estado de Saúde Global” (BRa=1,905; p= 0,038); 

 “Sintomas Membro Superior” (BRa=1,761; p= 0,029). 

Podemos afirmar que o grupo Experimental, entre o 1º e 4º momento de avaliação, 

quando comparado ao grupo de Controlo, na variável Melhoria Clínica Conservadora, 
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obteve um benefício de 90,5% na escala “ Estado de Saúde Global” e de 76,1% na 

escala “Sintomas Membro Superior”. 

Quadro 61: Síntese dos resultados (n=151) de maior relevância na análise efetuada entre o 1º e o 3º 

momento de avaliação (entre o 1º e 6º mês pós-cirurgia). 

Variável em 

Análise 

BR BRa RR RRa 

Melhoria Clínica 

“Estado de Saúde 

Global” 

1,802 

P=0,002  ͣ

1,474 

P=0,174 ᵇ 
  

Melhoria Clínica 

“Função Física” 

1,776 

p=0,001  ͣ

1,135 

p=0,656 ᵇ 
  

Melhoria Clínica 

“Perspetiva Futura” 

1,678 

p=0,020   ͣ

1,573 

p=0,144 ᵇ 
  

Melhoria Clínica 

“Fadiga” 

1,714 

p=0,019  ͣ

1,152 

p=0,649 ᵇ 
  

Melhoria Clínica 

“Dor” 

1,725 

p=0,003  ͣ

1,429 

p=0,202 ᵇ 
  

Melhoria Clínica 

“Sintomas Membro 

Superior” 

1,974 

p<0,001  ͣ

1,440 

p=0,163 ᵇ 
  

Melhoria Clínica 

Conservadora 

“Estado Global 

Saúde” 

1,625 

p=0,056  ͣ

1,051 

p=0,885 ᵇ 
  

Melhoria Clínica 

Conservadora 

“Função Física” 

2,33 

p=0,005  ͣ

1,074 

p=0,866 ᵇ 
  

Melhoria Clínica 

Conservadora 

“Perspetiva Futura” 

1,678 

p=0,020  ͣ

1,573 

p=0,144 ᵇ 

 

  

Melhoria Clínica  

Conservadora “Dor” 

1,802 

p=0,002  ͣ

1,472 

p=0,173 ᵇ 
  

Melhoria Clínica 

Conservadora 

“Sintomas Membro 

Superior” 

1,901 

p<0,001  ͣ

1,382 

P=0,212 ᵇ 
  

Degradação Clínica 

“Estado Global 

Saúde” 

  0,444 

p<0,001  ͣ

0,571 

p=0,081 ᵇ 

Degradação Clínica 

“Função Física” 
  0,366 

p<0,001  ͣ

0,554 

p=0,089 ᵇ 

 

Degradação Clínica 

“Perspetiva Futura” 
  0,370 

p=0,002  ͣ

 

0,595 

p=0,225 ᵇ 

Degradação Clínica 

“Sintomas Membro 

Superior” 

  0,340 

p<0,001  ͣ

0,537 

p=0,138 ᵇ 

BR – Benefício Relativo 
BRa – Benefício Relativo Ajustado 
RR – Risco Relativo 
RRa – Risco Relativo Ajustado  
ͣ Valor de p obtido pelo Teste do Qui-quadrado – Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma Melhoria 
com Relevância Clínica, Melhoria com Relevância Clínica Conservadora e Degradação Clínica, nas diferentes escalas de QdV global, de 
função e de sintomas, entre o 1º e 3º momento de avaliação. 
ᵇ Valor de p obtido pelo Teste de Wald - Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma Melhoria com 
Relevância Clínica, Melhoria com Relevância Clínica Conservadora e Degradação Clínica, nas diferentes escalas deQdV global, de função 
e de sintomas, entre o 1º e 3º momento de avaliação, realizando um ajustamento para as variáveis de confundimento na baseline do 
estudo. 
A negrito – Apenas foram registados a negrito, os valores do Br, Bra, RR e RRa que, após ajustamento para fatores não homogéneos na 
baseline do estudo, continuaram a demonstrar valores p numa margem de tendência (p<0,10). 
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Quadro 62: Síntese dos resultados (n=150) de maior relevância na análise efetuada entre o 1º e 4º momento 

de avaliação (entre o 1º e 9º mês pós cirurgia). 

Variável em 

Análise 

BR BRa RR RRa 

Melhoria Clínica 

“Estado de Saúde 

Global” 

2,074 

p<0,001  ͣ

1,639 

p=0,054 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 

“Função Física” 

1,821 

p<0,001  ͣ

1,274 

p=0,356 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 

“Perspetiva Futura” 

1,545 

p=0,042   ͣ

1,438 

p=0,231 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 

“Fadiga” 

2,54 

p<0,001  ͣ

1,633 

p=0,104 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 

“Sintomas Mama” 

1,429 

p=0,001  ͣ

1,322 

p=0,203 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 

“Sintomas Membro 

Superior” 

2,36 

p<0,001  ͣ

1,761 

p=0,029 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 

Conservadora 

“Estado de Saúde 

Global” 

2,412 

p<0,001  ͣ

1,905 

p=0,038 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 

Conservadora 

“Função Física” 

2,278 

p<0,001  ͣ

1,356 

p=0,341 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 

Conservadora 

“Perspetiva Futura” 

1,545 

p=0,042  ͣ

1,438 

p=0,231 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica  

Conservadora 

“Fadiga” 

2 

p<0,001  ͣ

1,580 

p=0,124 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 

Conservadora 

“Sintomas Mama”  

1,5 

P=0,014  ͣ

1,5 

p=0,110 ᵇ 

- - 

Melhoria Clínica 

Conservadora 

“Sintomas Membro 

Superior” 

2,36 

p<0,001  ͣ

1,761 

p=0,029 ᵇ 

 

- 

 

- 

Degradação Clínica 

“Estado de Saúde 

Global” 

- - 0,171 

P<0,001ͣ   

0,287 

P=0,010 ᵇ 

Degradação Clínica 

“Função Física” 

- - 0,361 

P<0,001  ͣ

0,606 

P=0,150 ᵇ 

Degradação Clínica 

“Função Emocional” 

- - 0,558 

P=0,010  ͣ

0,650 

P=0,188 ᵇ 

Degradação Clínica 

“Perspetiva Futura” 

- - O,360 

P=0,001  ͣ

0,562 

P=0,188 ᵇ 

Degradação Clínica 

“Dor” 

- - 0,535 

P=0,018  ͣ

0,799 

P=0,529 ᵇ 

Degradação Clínica 

“Sintomas Mama” 

- - 0,388 

P=0,015  ͣ

0,469 

P=0,186 ᵇ 

Degradação Clínica 

“Sintomas Membro 

Superior” 

- - 0,230 

P<0,001  ͣ

0,361 

P=0,042 ᵇ 

BR – Benefício Relativo 
BRa – Benefício Relativo Ajustado 
RR – Risco Relativo 
RRa – Risco Relativo Ajustado  
ͣ Valor de p obtido pelo Teste do Qui-quadrado – Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma Melhoria 
com Relevância Clínica, Melhoria com Relevância Clínica Conservadora e Degradação Clínica, nas diferentes escalas de função e 
sintomas, entre o 1º e 4º momento de avaliação. 
ᵇ Valor de p obtido pelo Teste de Wald - Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma Melhoria com 
Relevância Clínica, Melhoria com Relevância Clínica Conservadora e Degradação Clínica, nas diferentes escalas de função e sintomas, 
entre o 1º e 4º momento de avaliação, realizando um ajustamento para as variáveis de confundimento na baseline do estudo. 
A negrito – Apenas foram  registados a negrito, os valores do Br, Bra, RR e RRa que, após ajustamento para fatores não homogéneos 
na baseline do estudo, continuaram a demonstrar a existência de diferença estatisticamente significativa entre grupos. 
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Consultando o Quadro 62, verificamos que na variável “Degradação Clínica”, entre o 1º 

e 4º momento de avaliação, após ajustamento para fatores não homogéneos na 

baseline do estudo, registaram-se diferenças estatisticamente significativas na escala 

“Estado de Saúde Global” (RRa=0,287; p= 0,010) e na escala de “Sintomas Membro 

Superior” (RRa= 0,361; p= 0,042). Nessas variáveis, a fisioterapia, poderá ter atuado 

como um fator protetor, entre o 1º e 4º momento de avaliação (1º e 9º mês pós-cirurgia). 

Podemos afirmar que no grupo Experimental, entre o 1º e 4º momento de avaliação, 

houve uma diminuição do risco de degradação clínica nas escalas de “Estado de Saúde 

Global” (redução relativa do risco de 71,3%) e de “Sintomas Membro Superior” (redução 

relativa do risco de 63.9%). 

 

8. Síntese dos resultados de maior relevância do estudo 

Para finalizar, apresentamos um resumo dos principais resultados (Quadro 63): 

a) O grupo Experimental teve maior proporção de doentes com uma melhoria clínica 

relevante na variável “Estado de Saúde Global”, entre o 1º e 2º momento de avaliação, 

correspondendo a uma melhoria clínica 123% superior à verificada no grupo de 

Controlo; 

b) No grupo Experimental, entre o 1º e 2º momento de avaliação, houve uma redução 

do risco de degradação clínica nas escalas: 

 “Estado de Saúde Global” – redução relativa do risco de 61,6%; 

 “Função Física” – redução relativa do risco de 51,6%; 

 “Sintomas Membro Superior” – redução relativa do risco de 84,1%; 

 “Perspetiva Futura” - Nesta variável, o valor p encontra-se numa margem de 

tendência (p<0,10), podendo os valores do RRa sugerir que os indivíduos do 

grupo Experimental tiveram uma menor degradação nessa escala de função; 

c) No grupo Experimental, entre o 1º e 3º momento de avaliação, nas escalas de 

degradação do “Estado de Saúde Global” e “Função Física”, o valor p encontra-se numa 

margem de tendência (p<0,10),  permitindo que os valores do RRa sugiram que os 

indivíduos deste grupo tiveram um menor risco de deterioração nessas variáveis; 

d) O grupo Experimental, submetido a fisioterapia, teve maior proporção de doentes com 

uma melhoria clínica relevante na escala “Sintomas do Membro Superior”, entre o 1º e 

4º momento de avaliação (76,1% superior à verificada no grupo de Controlo). Na variável 

“Melhoria Clínica do Estado de Saúde Global”, o valor p encontra-se numa margem de 
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tendência (p<0,10), podendo os valores do BRa sugerir que o benefício, nesta variável, 

foi  superior no grupo Experimental; 

e) Podemos afirmar que o grupo Experimental, entre o 1º e 4º momento de avaliação, 

quando comparado ao grupo de Controlo, na variável Melhoria Clínica Conservadora, 

obteve um aumento do benefício relativo de 90,5% na escala “ Estado de Saúde Global” 

e de 76,1% na escala “Sintomas Membro Superior”; 

f) O grupo Experimental, entre o 1º e 4º momento de avaliação, quando comparado ao 

grupo de Controlo, teve uma diminuição do risco de degradação clínica nas escalas de 

“Estado de Saúde Global” (redução relativa do risco de 71,3%) e de “Sintomas Membro 

Superior” (redução relativa do risco de 63.9%). 

 

Quadro 63: Síntese dos resultados de maior relevância do estudo (estatisticamente significativos ou numa 

margem de tendência, após ajustamento para fatores de confundimento na baseline do estudo). 

Variável em Análise Evolução do 1º para 

o 2º momento de 

Avaliação (n=155) 

Evolução do 1º para 

o 3º momento de 

Avaliação (n=151) 

Evolução do 1º para 

o 4º momento de 

Avaliação (n=150) 

Melhoria Clínica 

“Estado Saúde 

Global” 

BRa = 2,230 

p=0,014 
- BRa = 1,639 

p = 0,054 

Melhoria Clínica 

“Sintomas Membro 

Superior” 

- - BRa = 1,761 

p = 0,029 

Melhoria Clínica 

Conservadora 

“Estado de Saúde 

Global” 

- - BRa = 1,905 

p = 0,038 

Melhoria Clínica 

Conservadora 

“Sintomas Membro 

Superior” 

- - BRa = 1,761 

p = 0,029 

Degradação Clínica 

“Estado de Saúde 

Global” 

RRa = 0,384 

p = 0,011 

RRa = 0,571 

p = 0,081 

RRa = 0,287 

p = 0,010 

Degradação Clínica 

“Função Física” 

RRa = 0,484 

p = 0,035 

RRa = 0,554 

p = 0,089 

- 

Degradação Clínica 

“Perspetiva Futura” 

RRa = 0,446 

p = 0,085 

- - 

Degradação Clínica 

“Sintomas Membro 

Superior” 

RRa = 0,159 

p=0,007 

- RRa = 0,361 

p = 0,042 

BRa – Benefício Relativo Ajustado 
RRa – Risco Relativo Ajustado  
Valor de p obtido pelo Teste de Wald - Comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que obtiveram uma Melhoria com 
Relevância Clínica, Melhoria com Relevância Clínica Conservadora e Degradação Clínica, nas diferentes escalas de QdV global, de 
função e de sintomas, entre o 1º e 2º momento de avaliação, entre o 1º e 3º momento de avaliação e entre o 1º e 4º momento de avaliação, 
realizando um ajustamento para as variáveis de confundimento na baseline do estudo. 
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VI. Discussão dos resultados 

 

Os resultados deste estudo Quasi-Experimental são indicadores de que a fisioterapia 

pode dar um contributo importante para a melhoria da QdV das mulheres com cancro 

da mama submetidas a cirurgia com BGS no decorrer dos primeiros 9 meses após a 

cirurgia. Verificou-se que entre o 1º e o 3º mês após a cirurgia, a fisioterapia pode 

contribuir para a melhoria do estado de saúde global, evitando por outro lado que este 

grupo de doentes tenham uma degradação do seu estado de saúde global, da função 

física, dos sintomas do membro superior e da sua perspetiva futura. Entre o 1º e o 6º 

mês após a cirurgia a fisioterapia parece ter um efeito protetor sobre o estado de saúde 

global e função física dessas doentes, ou seja, as doentes que tiveram o apoio por parte 

da fisioterapia, seis meses após a cirurgia têm uma menor degradação nessas 

dimensões da QdV. Entre o 1º e o 9º mês após a cirurgia, a fisioterapia contribui para a 

melhoria do estado de saúde global e dos sintomas do membro superior, tendo também 

uma ação protetora na degradação dessas dimensões da QdV. 

Na comparação dos grupos em estudo, em relação à sua evolução clínica ao longo dos 

diferentes momentos de avaliação, faremos referência apenas às medidas de efeito com 

maior interesse para o estudo; referimo-nos ao Benefício Relativo (BR) e ao Risco 

Relativo (RR) e ao seu cálculo ajustado a variáveis de confundimento na baseline do 

estudo.  

Após a revisão de literatura sobre a influência da fisioterapia ou de programas de 

exercícios específicos na QdV de mulheres com cancro da mama no decorrer da fase 

aguda de sobrevivência (Bloom, 2002; Mullan, 1985), constatámos que nos estudos 

consultados foram utilizados diferentes instrumentos de medição da QdV, diferentes 

momentos de avaliação, diferentes desenhos de estudo, amostras de diferentes 

dimensões, diferentes protocolos de intervenção sobre o grupo Experimental e 

diferentes interpretações sobre os resultados obtidos, pelo que não se torna fácil realizar 

uma comparação entre estudos. Nos estudos consultados foram utilizados diferentes 

instrumentos de medida, o que leva a que existam diferentes nomenclaturas para a 

classificação de diferentes dimensões da QdV. Por esse motivo, na discussão dos 

resultados do presente estudo, optámos por utilizar a nomenclatura utilizada pelos 

instrumentos de medida da EORTC, fazendo uma associação direta de termos utilizados 

por outros instrumentos de medida, por exemplo: Estado de Saúde Global / Qualidade 

de Vida Global, Função Física / Bem-Estar Físico, Função Social / Bem-Estar Social, 

Função Emocional / Bem–Estar Emocional, Função Ocupacional / Bem–Estar 
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Funcional. Devemos salientar que não encontrámos na literatura estudos realizados 

exclusivamente com a população alvo do nosso estudo e com o mesmo protocolo 

experimental, por esse motivo realizámos a comparação dos nossos resultados com o 

de estudos em que a amostra foi constituída por mulheres com cancro da mama 

submetidas a cirurgia (linfadenectomia ou BGS) e a outras terapias oncológicas, e em 

que o protocolo utilizado no grupo Experimental em muitos dos casos não coincidiu com 

o nosso, em relação à frequência e ao tipo de intervenção realizada. 

No presente estudo, ao realizar uma comparação entre grupos, da percentagem de 

indivíduos que obtiveram uma melhoria com relevância clínica, entre o 1º e 3º mês pós- 

-cirurgia (entre o 1º e 2º momento de avaliação), verificamos que se registaram 

diferenças estatisticamente significativas para o BR do grupo Experimental versus o 

grupo de Controlo no ESG (BR= 2,76), FF (BR=1,75) e SMS (BR=1,72). Ao realizar o 

cálculo do BR ajustado (BRa) às variáveis de confundimento (idade, número de anos de 

escolaridade, ocupação, tipo de cirurgia, variáveis dependentes na baseline do estudo) 

na baseline do estudo, registou-se apenas diferença estatisticamente significativa para 

o ESG (BRa=2,230). Este resultado é indicador de que o grupo Experimental, submetido 

a fisioterapia, teve maior proporção de doentes com uma melhoria clínica relevante no 

ESG, entre o 1º e 3º mês pós cirurgia, 123% superior à verificada no grupo de Controlo. 

Nas outras variáveis em que após o ajustamento não houve um efeito estatisticamente 

significativo, manteve-se a direção da estimativa de efeito. Este facto está de acordo 

com outros estudos em que também foi observada uma melhoria estatisticamente 

significativa do ESG, no mesmo período pós-cirúrgico, no grupo submetido a fisioterapia 

ou a um programa de exercícios quando comparado a um grupo de Controlo (Cho et al., 

2016; Beurskens et al., 2007; Gordon et al., 2005; Campbell et al., 2005). No estudo 

realizado por Steindorf et al. (2014), registou-se uma melhoria mais acentuada do ESG 

no grupo Experimental, no entanto, sem existir uma diferença estatisticamente 

significativa.  

No nosso estudo, no decorrer do mesmo período, no grupo Experimental houve uma 

maior proporção de indivíduos com uma melhoria clinica relevante na FF e SMS, no 

entanto, não se registou diferença estatisticamente significativa quando comparado ao 

grupo de Controlo (sem a intervenção da fisioterapia ou programa de exercícios). Nas 

outras escalas de função e de sintomas não se registaram diferenças estatisticamente 

significativas entre grupos. Este facto vai ao encontro do resultado de outros estudos 

em que no decorrer do mesmo período não se registaram diferenças estatisticamente 

significativas entre grupos nas escalas de “Sintomas Membro Superior” (Kilbreath et al., 

2012), “Sintomas Mama” (Kilbreath et al., 2012; Oliveira et al., 2010; Leites et al., 2010), 
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“Estado de Saúde Global”, “Função Física”, “Função Ocupacional” e “Função Social” 

(Oliveira et al, 2010; Leites et al., 2010). No entanto, em alguns estudos, no decorrer do 

mesmo período, registou-se melhoria estatisticamente significativa no grupo 

Experimental versus grupo de Controlo na “Função Física” (Cho et al., 2016; Harder et 

al., 2015; Gordon et al., 2005), “Função Ocupacional” (Cho et al., 2016; Harder et al. 

2015; Steindorf et al. 2014), “Função Emocional” (Cho et al., 2016; Harder et al. 2015), 

“Função Social” (Cho et al., 2016; Harder et al. 2015), “Dor” (Cho et al., 2016; Steindorf 

et al., 2014; Beurskens et al., 2007), “Sintomas Mama” (Cho et al., 2016), “Sintomas 

Membro Superior” (Cho et al.,2016; Gordon et al., 2005) e “Fadiga” (Steindorf et al., 

2014).  

Realizando uma comparação entre grupos, da percentagem de indivíduos que 

obtiveram uma “Melhoria Clínica Conservadora” (considerámos a existência de uma 

melhoria clínica conservadora sempre que existiu uma diferença entre o score de duas 

avaliações superior a 10 pontos positivos nas escalas de QdV global e de função e a 10 

pontos negativos nas escalas de sintomas) nas escalas de QdV global, de função e de 

sintomas, entre o 1º e 3º mês pós cirurgia (1º e 2º momento de avaliação), verificamos 

que houve uma diferença estatisticamente significativa nas escalas de ESG (BR= 

2,026), na FF (BR= 2,448), na FS (BR=1,59), na D (BR= 1,58) e nos SMS (BR= 1,728). 

Nestas escalas o benefício foi superior no grupo experimental, no entanto, após a 

aplicação de um modelo de ajustamento para as variáveis de confundimento na baseline 

do estudo (idade, número de anos de escolaridade, ocupação, tipo de cirurgia, variáveis 

dependentes na baseline do estudo), não se registaram diferenças estatisticamente 

significativas, permitindo afirmar que o BR deixa de ser significativo após ajustamento 

para fatores não homogéneos, no entanto, a direção de associação mantém-se 

favorável no grupo experimental. Nos estudos consultados não encontrámos estudos 

que fizessem referência a duas vertentes de melhoria clínica (melhoria com relevância 

clínica e melhoria clínica conservadora), no entanto, este resultado está de acordo com 

outros estudos em que no decorrer do mesmo período não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos nas escalas de “Sintomas Membro Superior” 

(Kilbreath et al., 2012), “Sintomas Mama” (Kilbreath et al., 2012; Oliveira et al., 2010; 

Leites et al., 2010), “Estado de Saúde Global”, “Função Física”, “Função Ocupacional” 

e “Função Social” (Oliveira et al, 2010; Leites et al., 2010). 

Ao realizar uma comparação entre grupos (Experimental Vs Controlo), da percentagem 

de indivíduos que obtiveram uma degradação com relevância clínica nas escalas de 

QdV global, de função e de sintomas, entre o 1º e 3º mês pós-cirurgia (1º e 2º momento 

de avaliação), verificamos que se registaram diferenças estatisticamente significativas 



  

194 
 

no grupo Experimental versus o grupo de Controlo no ESG ( RR= 0,265), FF (RR= 

0,337), PF (RR= 0,295), SM (RR=0,555) e SMS (RR= 0,168). Após ajustamento para 

variáveis de confundimento na baseline do estudo registaram-se diferenças 

estatisticamente significativas para o ESG ( RRa= 0,384), FF (RRa= 0,484), SMS (RRa= 

0,159). Estes valores permitem-nos afirmar que a fisioterapia poderá ter atuado como 

um fator protetor entre o 1º e 3º mês pós-cirurgia (1º e 2º momento de avaliação), tendo 

existido uma menor degradação no ESG (redução relativa de risco de 61,6%) na FF 

(redução relativa de risco de 51,6%) e nos SMS (redução relativa de risco de 84,1%), 

no grupo Experimental quando comparado ao grupo de Controlo. Na variável 

“Perspetiva Futura”, no mesmo período, embora não tenha existido diferença 

estatisticamente significativa entre grupos, os valores do RRa sugerem que os 

indivíduos do grupo Experimental tiveram uma menor degradação nessa escala de 

função, comparando com os indivíduos do grupo de Controlo. Encontrámos apenas uma 

referência ao efeito de um esquema de exercícios na degradação das diferentes 

dimensões da QdV no decorrer dos primeiros 3 meses após a cirurgia, no entanto, no 

estudo de Campell et al. (2005) apesar do grupo Experimental ter registado uma menor 

degradação nas escalas de FF, FO e SM, não se registaram diferenças estatisticamente 

significativas entre grupos. 

No presente estudo, 6 meses após a cirurgia, constatámos que a proporção de 

indivíduos que obtiveram uma melhoria clínica foi superior no grupo Experimental 

quando comparado ao do grupo de Controlo, existindo diferença estatisticamente 

significativa para o “Estado de Saúde Global” (BR= 1,802), “Função Física” (BR= 1,776), 

“Perspetiva Futura” (BR= 1,678), “Fadiga” (BR= 1,714), “Dor” (BR= 1,725),“Sintomas 

Membro Superior” (BR= 1,974). Realizando a mesma análise para uma melhoria clínica 

mais conservadora, verificamos que se registaram diferenças estatisticamente 

significativas para o BR do grupo Experimental Versus o grupo de Controlo na “Função 

Física” (BR=2,33), “Perspetiva Futura” (BR=1,678), “Dor” (BR= 1,802), “Sintomas 

Membro Superior” (BR=1,901). Após ajustamento para fatores não homogéneos na 

baseline do estudo, verificamos que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre grupos, na “Melhoria Clínica” e “Melhoria Clínica Conservadora”, 

permitindo afirmar que o BR deixa de ser estatisticamente significativo após ajustamento 

para fatores não homogéneos, no entanto, manteve-se a direção da estimativa de efeito 

favorável ao grupo Experimental. Estes resultados são semelhantes aos obtidos noutros 

estudos em que ao sexto mês após a cirurgia as mulheres com cancro da mama 

submetidas a fisioterapia ou a um programa de exercícios específicos, quando 

comparadas a um grupo de Controlo (sem a intervenção da fisioterapia ou programa de 
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exercícios), apresentaram melhores scores, ou uma maior proporção de doentes com 

uma melhoria clínica, no entanto, não se registaram diferenças estatisticamente 

significativas entre grupos, no “Estado de Saúde Global” (Sanchez et al., 2015; Waart 

et al., 2015; Beurskens et al., 2007), “Função Física” (Sanchez et al., 2015; Singh et al., 

2013), “Perspetiva Futura” (Sanchez et al., 2015), “Fadiga” (Sanchez et al., 2015; Waart 

et al., 2015), “Sintomas Membro Superior” (Sanchez et al., 2015). No nosso estudo, no 

mesmo período de avaliação, não registámos diferenças entre grupos (grupo 

Experimental Vs Controlo) na proporção de mulheres com uma melhoria clínica ou nos 

scores da “Função Ocupacional”, “Função Social”, “Função Emocional”, “Fadiga”, 

“Imagem Corporal e “Sintomas Mama”. Este resultado está de acordo com outros 

estudos em que, seis meses após a cirurgia, quando comparadas mulheres com cancro 

da mama submetidas a cirurgia, com apoio da fisioterapia ou programa de exercícios, e 

sem apoio, não se registaram diferenças entre grupos nos scores (estatisticamente 

significativas ou clinicamente relevantes) da “Função Ocupacional”, “Função 

Emocional”, “Função Social” (Cadmus et al., 2009; Silva et al., 2008) e “Sintomas 

Mama”, (Kilbreath et al., 2012). No entanto, noutros estudos, seis meses após a cirurgia, 

mulheres com cancro da mama que tiveram o apoio por parte de um fisioterapeuta ou 

de um programa específico de exercícios, quando comparadas a um grupo de Controlo, 

apresentaram melhoria estatisticamente significativa ou clinicamente relevante no 

“Estado de Saúde Global” (Testa et al., 2014; Hayes et al., 2013), “Função Física” (Waart 

et al., 2015; Harder et al., 2015; Echaves et al., 2015), “Função Ocupacional” (Harder et 

al., 2015; Echaves et al., 2015), “Função Emocional”  e  “Função Social” (Harder et al., 

2015; Testa et al., 2014), “Fadiga” (Echaves et al., 2015); “Dor” (Waart et al., 2015), 

“Perspetiva Futura”, “Sintomas Mama” e “Sintomas Membro Superior” (Testa et al., 

2014). 

No presente estudo verificámos que 6 meses após a cirurgia com BGS, o grupo de  

mulheres com cancro da mama que teve o apoio da fisioterapia, quando comparado ao 

grupo de Controlo (sem a intervenção da fisioterapia ou programa de exercícios) 

apresenta uma menor proporção de mulheres com uma degradação com relevância 

clínica (estatisticamente significativa) nas escalas de “Estado de Saúde Global”( RR= 

0,444), “Função Física” (RR= 0,366), “Perspetiva Futura” (RR= 0,370) e “Sintomas 

Membro Superior” (RR= 0,340). Após ajustamento para fatores não homogéneos na 

baseline do estudo, não se registaram diferenças estatisticamente significativas, no 

entanto, no “Estado de Saúde Global” e na “Função Física”, os valores do RRa sugerem 

que os indivíduos do grupo Experimental tiveram um menor risco de degradação nessas 

escalas de função, entre o 1º e o 6º mês pós-cirurgia. Nas escalas de PF e SMS 
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manteve-se a direção da estimativa de efeito favorável ao grupo Experimental. Este 

resultado está de acordo com o estudo realizado por Travier et al. (2015), em que se 

verificou que seis meses após a cirurgia, os valores das escalas de “Estado de Saúde 

Global”, “Função Física”, “Função Social” e “Fadiga”, sofrem uma degradação 

independentemente da mulher com cancro da mama ter ou não apoio por parte da 

fisioterapia, no entanto, o grupo com apoio da fisioterapia apresenta uma degradação 

menos acentuada quando comparado a um grupo de mulheres com cancro da mama 

sem o acesso a um programa de fisioterapia ou programa de exercícios específico. Este 

facto está de acordo com outros estudos em que 6 meses após a cirurgia, as mulheres 

com cancro da mama que não contaram com o apoio da fisioterapia, quando 

comparadas a um grupo com apoio da fisioterapia, registaram uma maior degradação 

no “Estado de Saúde Global” (Testa et al., 2014; Hayes et al., 2013), “Função Física”, 

“Função Ocupacional”, “Função Emocional”, “Função Social” (Singh et al., 2013), 

“Imagem Corporal” e “Perspetiva Futura” (Testa et al., 2014). 

Segundo alguns autores, as mulheres com cancro da mama submetidas a uma cirurgia 

com BGS sofrem uma degradação nas diferentes dimensões da QdV desde o ato 

cirúrgico, atingindo o seu nível mais critico ao 6º mês pós-cirurgia (Gournay et al., 2013; 

Belmonte et al., 2012; Veloso et al., 2011; Dabakuyo et al., 2009). No nosso estudo o 6º 

mês após a cirurgia (3º momento de avaliação) foi definido como o momento primário 

de avaliação para a variável ESG. Realizando uma comparação para os valores do ESG 

obtidos no nosso estudo, 6 meses após a cirurgia, com os valores de referência da 

EORTC (valores obtidos antes de qualquer terapia oncológica ter sido realizada), 

verificamos que o grupo Experimental entre o 1º mês e o 6º mês pós-cirúrgico teve uma 

melhoria do seu ESG (aumento dos valores medianos), aproximando-se dos valores de 

referência da EORTC. Esta tendência é contrária ao definido nos estudos mencionados 

anteriormente. O grupo de Controlo teve uma degradação no ESG entre o 1º e 6º mês 

pós-cirurgia, apresentando um comportamento expetável segundo os estudos 

mencionados.  

No presente estudo, 9 meses após a cirurgia, constatámos que a percentagem de 

mulheres que obtiveram uma melhoria clínica foi superior no grupo Experimental quando 

comparado ao do grupo de Controlo, existindo diferença estatisticamente significativa 

para o BR do grupo Experimental Vs grupo de Controlo, no “Estado de Saúde Global 

(BR= 2,074), “Função Física” (BR= 1,821), “Perspetiva Futura” (BR= 1,545), “Fadiga” 

(BR= 2,54), “Sintomas Mama” (BR= 1,429), “Sintomas Membro Superior” (BR= 2,36). 

Nas restantes escalas de função e de sintomas, não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas. Após ajustamento para fatores não homogéneos na 
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baseline do estudo, registou-se diferença estatisticamente significativa (76,1% superior 

à verificada no grupo de Controlo) para a melhoria clínica na escala “Sintomas do 

Membro Superior” (BRa= 1,761). Nas restantes escalas de função e de sintomas não 

se verificou diferença estatisticamente significativa, no entanto, na melhoria clínica da 

escala “Estado de Saúde Global” o valor do BRa sugere que o benefício, nesta variável, 

tenha sido superior no grupo Experimental. Para as outras variáveis, após ajustamento, 

o BR deixa de ser significativo, no entanto, a direção de associação mantém-se 

favorável no grupo Experimental. 

No nosso estudo, ao realizar uma comparação entre grupos, da percentagem de 

indivíduos que obtiveram uma “Melhoria Clínica Conservadora” nas escalas de QdV 

global, de função e de sintomas, entre o 1º e 9º mês pós-cirurgia (1º e 4º momento de 

avaliação), verificamos que houve diferença estatisticamente significativa para o BR do 

grupo Experimental Vs grupo de Controlo nas escalas de “Estado de Saúde Global” 

(BR= 2,412), “Função Física” (BR=2,278), “Perspetiva Futura” (BR= 1,545), “Fadiga” 

(BR= 2), “Sintomas Mama” (BR= 1,5), “Sintomas Membro Superior” (BR=2,36). Após a 

utilização do modelo de ajustamento, registaram-se diferenças estatisticamente 

significativas, nas escalas de “Estado de Saúde Global” (BRa=1,905) e “Sintomas 

Membro Superior” (BRa=1,761). Podemos afirmar que o grupo Experimental, entre o 1º 

e o 9º mês pós-cirurgia (1º e 4º momento de avaliação), quando comparado ao grupo 

de Controlo, utilizando um conceito mais conservador de “Melhoria Clínica”, obteve um 

benefício de 90,5% na escala “Estado de Saúde Global” e de 76,1% na escala “Sintomas 

Membro Superior”. Nas variáveis em que não se registou um efeito estatisticamente 

significativo, após um ajustamento para as variáveis de confundimento, manteve-se a 

direção de associação favorável ao grupo experimental. 

Os resultados obtidos no presente estudo, ao 9º mês pós-cirurgia, referentes à melhoria 

clínica e melhoria clínica conservadora no ESG e SMS, são idênticos ao de outros 

estudos em que se registou uma melhoria estatisticamente significativa, ao 9º mês pós- 

-cirurgia, nas mulheres com cancro da mama que tiveram o apoio da fisioterapia ou de 

um programa de exercícios, quando comparadas a mulheres sem o mesmo tipo de 

apoio, nas escalas de ESG (Vargas et al., 2014; Hayes et al., 2013; Gautam et al., 2011; 

Poorkiani et al., 2010; Moreira; Manaia, 2005) e SMS ( Moreira; Manaia, 2005). No 

estudo de Sanches et al. (2015), o grupo Experimental obteve uma melhoria clinica 

relevante nos SMS, no entanto, sem diferenças estatisticamente significativas em 

relação ao grupo de Controlo. No nosso estudo registámos uma melhoria clinica superior 

no grupo Experimental Vs Controlo nas escalas de FF, PF, F e SM, no entanto, sem 

diferenças estatisticamente significativas. Este facto está de acordo com alguns estudos 
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em que ao 9º mês pós-cirurgia, não se registou diferença estatisticamente significativa 

entre mulheres com cancro da mama que tiveram o apoio da fisioterapia Vs mulheres 

sem apoio da fisioterapia, nas escalas de FF (Waart et al., 2015; Gordon et al., 2005), 

F (Waart et al., 2015; Travier et al., 2015) e SM (Gordon et al., 2005). De referir que nos 

estudos de Travier et al. (2015) e Gordon et al. (2005) não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas no ESG e FO. Noutros estudos entre o nono e décimo 

mês pós-cirurgia as mulheres com cancro da mama que tiveram o apoio por parte da 

fisioterapia ou de um programa de exercícios, quando comparadas a mulheres que não 

foram alvo dos mesmos programas, apresentam melhorias estatisticamente 

significativas nas escalas de FF (Sanchez et al., 2015; Vargas et al., 2014; Hayes et al., 

2013; Gautam et al., 2011; Oliveira et al., 2010; Moreira; Manaia, 2005), FS (Sanches 

et al., 2015; waart et al., 2015; Gautam et al., 2011; Oliveira et al., 2010), FO (Hayes et 

al., 2013; Gautam et al., 2011; Poorkiani et al., 2010; Oliveira et al., 2010), FE (Gautam 

et al., 2011; Poorkiani et al., 2010; Oliveira et al., 2010), D (Waart et al., 2015; Gautam 

et al., 2011; Poorkiani et al., 2010) e SM (Hayes et al., 2011; Oliveira et al., 2010; Mutrie 

et al., 2007).  

No presente estudo, 9 meses após a cirurgia, constatámos que se registou diferença 

estatisticamente significativa entre grupos (grupo Experimental Vs Controlo) da 

percentagem de mulheres com uma degradação clínica nas escalas de Qdv global, 

função e de sintomas. O grupo Experimental apresentou uma menor proporção de 

mulheres com uma degradação no  “Estado de Saúde Global”(RR= 0,171), “Função 

Física” (RR= 0,361), “Função Emocional” (RR= 0,558), “Perspetiva Futura” (RR= 0,360), 

“Dor” (RR=0,535), “Sintomas Mama” (RR= 0,388), “Sintomas Membro Superior” (RR= 

0,230). Após ajustamento para fatores não homogéneos na baseline do estudo, 

registaram-se diferenças estatisticamente significativas no “Estado de Saúde Global” 

(RRa=0,287) e “Sintomas Membro Superior” (RRa= 0,361). Nas variáveis “Estado de 

Saúde Global” e “Sintomas Membro Superior”, a fisioterapia, poderá ter atuado como 

um fator protetor entre o 1º e o 9º mês pós cirurgia (1º e 4º momento de avaliação), 

tendo existido no grupo Experimental, uma menor proporção de mulheres com uma 

degradação nessas escalas de função e de sintomas, comparando com o grupo de 

Controlo. Podemos afirmar que no grupo Experimental, entre o 1º e o 9º mês pós-

cirurgia, quando comparado ao grupo de Controlo, houve uma redução relativa do risco 

de degradação clínica de 71,3% no “Estado de Saúde Global” e de 63,9% nos “Sintomas 

do Membro Superior”. Nas variáveis em que após ajustamento para fatores não 

homogéneos na baseline do estudo, não se registaram efeitos estatisticamente 

significativos, manteve-se a direção de associação favorável ao grupo Experimental. 
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Não encontrámos estudos que fizessem referência ao efeito da fisioterapia ou programa 

de exercícios na degradação nas escalas de QdV global, função e de sintomas, 9 meses 

após a cirurgia. 

No nosso estudo ao 9º mês após a cirurgia verificamos que as doentes do grupo 

Experimental apresentam valores para o “Estado de Saúde Global” e “Sintomas Membro 

Superior” idênticos aos de referência da EORTC, ou seja, 9 meses após a cirurgia 

apresentam valores para o ESG e SMS idênticos a valores de referência anteriores à 

realização de terapias oncológicas. Nos “Sintomas Mama” apresentam valores mais 

elevados em relação aos valores da EORTC. No grupo de Controlo, 9 meses após a 

cirurgia, os valores do ESG são inferiores aos da EORTC e os valores dos SMS e SM 

são superiores aos de referência da EORTC.  

De seguida abordamos as limitações do presente estudo. Este estudo contou com um 

grupo de controlo, um pré-teste e vários momentos de avaliação. Este facto é relevante 

para garantir a validade interna do estudo (Shadish; Cook; Campbell, 2002; Cook; 

Campbell, 1979), no entanto, torna-se necessário a distribuição aleatória dos 

participantes pelos grupos de estudo, por forma a garantir que os mesmos sejam 

homogéneos. No presente estudo o facto de não ter sido feita uma seleção / distribuição 

aleatória das doentes pelos grupos de estudo poderá ter levado a que os grupos não 

fossem homogéneos em relação a algumas variáveis sociodemográficas e clínicas na 

baseline do estudo. Apesar de o grupo Experimental ter características associadas a 

pior QdV, pensamos ser importante refletir se a falta de homogeneidade dos grupos em 

relação a algumas variáveis poderá ter tido influência nas diferentes dimensões da QdV 

no período de avaliação.  

Os grupos na baseline do estudo foram homogéneos nas variáveis “Histopatologia”, 

“Terapias Oncológicas antes da cirurgia” e “Estado Civil”. No decorrer da fase aguda de 

sobrevivência, os grupos foram homogéneos em relação aos tratamentos por 

quimioterapia, radioterapia e hormonoterapia. Esse facto é relevante pois existe 

evidência de que as terapias oncológicas têm um impacto negativo sobre diferentes 

dimensões da QdV da mulher com cancro da mama no decorrer dos primeiros 12 meses 

pós-cirurgia (Tachi et al., 2015; Valdezat et al., 2014; Mandelblatt et al., 2011; Stavrou 

et al., 2007; Hopwood et al., 2007; Janz et al., 2005; Mols et al., 2005; Kenny et al., 

2000). Desta forma os dois grupos foram submetidos às mesmas terapias oncológicas 

no decorrer do período de avaliação.  

Na baseline do estudo, o grupo Experimental apresentava uma maior percentagem de 

mulheres submetidas a mastectomia e a cirurgias de reconstrução (com retalho 
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miocutâneo do grande dorsal) quando comparado ao grupo de Controlo que contava 

com uma maior percentagem de doentes submetidas a cirurgias conservadoras. 

Segundo alguns autores as mulheres submetidas a mastectomias quando comparadas 

a mulheres submetidas a cirurgias conservadoras, no decorrer da fase aguda de 

sobrevivência, apresentam uma maior degradação da imagem corporal (Valdezat et al., 

2014; Hopwood et al., 2007; Janz et al., 2005; Engel et al., 2003; Kenny et al., 2000) da 

QdV global, função física, função ocupacional, função emocional, função social e 

sintomas mais acentuados no membro superior (Valdezat et al., 2015). No decorrer da 

fase aguda do tratamento por terapias oncológicas, as mulheres com cancro da mama 

submetidas a cirurgia reconstrutiva, quando comparadas a mulheres submetidas a 

mastectomias ou cirurgias conservadoras, apresentam mais dor, maior restrição nas 

atividades diárias, menor função física, traduzindo-se numa pior QdV a curto prazo 

(Parker et al., 2007; Janz et al., 2005; Nissen et al., 2001). Estes factos são indicadores 

de que o grupo Experimental, no período de avaliação, tenderia a ter uma diminuição 

de algumas dimensões da QdV, quando comparado ao Grupo de Controlo. 

Os grupos na baseline do estudo não foram homogéneos em relação à idade. O grupo 

Experimental apresentou uma mediana de idades (54,50) inferior à do grupo de Controlo 

(61,15). A idade é referida como um dos principais fatores com influência na QdV da 

mulher com cancro da mama. Alguns estudos comprovaram que existe uma associação 

positiva, estatisticamente significativa, entre a idade e a QdV das mulheres com cancro 

da mama no decorrer da fase aguda de sobrevivência, ou seja, as mulheres com cancro 

da mama com mais idade apresentam uma melhor qualidade de vida no decorrer da 

fase aguda de tratamento por terapias oncológicas, apresentando as mulheres mais 

jovens uma pior QdV no mesmo período (Joppe et al., 2015; Luutonen et al., 2014; 

Mandelblatt et al., 2011; Silva at al., 2011; Parker et al., 2007; Rebelo et al., 2007; 

Hopwood et al., 2007; Arndt et al., 2006; Janz et al., 2005; Kenny et al., 2000). Perante 

esta informação seria expetável que o grupo Experimental tivesse uma diminuição da 

QdV, no decorrer do período de avaliação, quando comparado ao grupo de Controlo. 

Em relação ao nível de escolaridade, sendo o grupo Experimental mais novo era 

expetável que tivesse um nível de escolaridade mais alto. Segundo alguns autores, o 

nível de escolaridade não tem uma influência significativa na QdV da mulher com cancro 

da mama no decorrer da fase aguda de sobrevivência (Valdezat et al., 2014; Zou et al., 

2014; Ogce et al., 2007; Arndt et al., 2006; Moles et al., 2005), contudo, existem estudos 

que comprovam uma associação positiva (estatisticamente significativa) entre o nível de 

escolaridade e a QdV das mulheres com cancro da mama (Chang et al., 2014; Croft et 

al., 2014; Pacian et al., 2012; Silva et al., 2011; Awadalla et al., 2007; Janz et al., 2005). 
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O grupo Experimental tendo uma média de idades mais baixa, apresentava mais 

pessoas no ativo, enquanto o grupo de Controlo contava com mais reformados. 

Segundo alguns autores o tipo de ocupação da mulher com cancro da mama, no 

decorrer da fase aguda de tratamento por terapias oncológicas, tem pouca influência na 

QdV global (Arndt et al., 2006) e nas outras dimensões da QdV (Ogce at al., 2007). Em 

alguns estudos provou-se que as mulheres com cancro da mama (fase aguda de 

tratamento) empregadas apresentam uma melhor QdV global quando comparadas a 

mulheres com cancro da mama desempregadas (Ramadas et al., 2015; Ogce et al., 

2007), mas, segundo Chang et al. (2014) as mulheres com cancro da mama reformadas 

registam uma melhor imagem corporal quando comparadas a mulheres no ativo (Chang 

et al., 2014). Existe também evidência que no decorrer da fase aguda de sobrevivência 

as mulheres com cancro da mama com uma ocupação doméstica apresentam melhores 

scores nas diferentes dimensões da QdV quando comparadas a mulheres empregadas 

(Valdezat et al., 2014). 

Pelo exposto parece existir evidência que a idade (mulheres com cancro da mama mais 

jovens apresentam uma pior QdV no decorrer da fase aguda de sobrevivência) e o tipo 

de cirurgia (mastectomizadas ou mulheres submetidas a cirurgias de reconstrução com 

retalhos miocutâneos apresentam pior QdV quando comparadas a mulheres 

submetidas a cirurgias conservadoras) têm influência na QdV das mulheres com cancro 

da mama no decorrer da fase aguda de sobrevivência. O nosso grupo Experimental foi 

constituído por mulheres mais jovens e com uma maior percentagem de mulheres 

submetidas a mastectomia ou reconstrução, quando comparado ao grupo de Controlo, 

o que poderia pressupor que o grupo Experimental no decorrer do período de avaliação 

tivesse uma pior QdV global e uma sintomatologia mais acentuada. Na realidade, na 

baseline do estudo (1 mês após a cirurgia), o grupo Experimental, quando comparado 

ao grupo de Controlo, apresentou scores mais baixos para a QdV global e nas escalas 

de função e scores mais elevados para as escalas de sintomas. Este facto está de 

acordo com o defendido pelos autores acima mencionados. Todavia, este padrão não 

foi observado nos restantes momentos de avaliação. 

No presente estudo, não foram recolhidas informações sobre a condição económica 

(nível de rendimento). Este facto pode constituir uma limitação, pois essa variável 

poderá ter influência num viés de seleção do grupo experimental e controlo. O nível 

económico elevado pode funcionar como um fator protetor da QdV nas mulheres com 

cancro da mama, numa fase aguda do tratamento (Moles et al., 2005). Segundo alguns 

autores, o nível económico está associado de forma positiva à QdV global (Chang et al., 

2014; Ogce at al., 2007) e imagem corporal. No entanto, no estudo realizado por Zone 
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et al., (2014) não se encontrou uma relação estatisticamente significativa entre o nível 

económico e a QdV das mulheres com cancro da mama no decorrer da fase aguda do 

tratamento por terapias oncológicas. Neste estudo optámos por não incluir esta variável 

na caracterização dos grupos em estudo, pelo facto de não ser possível ao investigador 

principal confirmar a informação fornecida pelos participantes no estudo. A restante 

informação foi sempre confirmada pela informação existente no processo clínico da 

doente. 

Assim parece evidente que o grupo Experimental apresenta piores características da 

QdV na baseline do estudo. 

No tratamento dos dados foram utilizadas técnicas estatísticas que permitiram realizar 

uma correção a fatores de confundimento na baseline do estudo. Os métodos de 

regressão múltipla permitem controlar o confundimento provocado pela falta de 

homogeneidade basal devido ao viés de seleção (Aguiar; Nunes, 2013). 

Outra limitação ao estudo prende-se com o facto de não termos tido a oportunidade, por 

questões logísticas, de realizar uma avaliação anterior à cirurgia. A European 

Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) tem valores de referência 

(obtidos após o diagnóstico e antes de qualquer terapia oncológica ser realizada) que 

permitem realizar uma comparação com os valores de outros estudos (Scott et al., 

2008). Na impossibilidade de realizar uma avaliação antes da cirurgia, realizou-se uma 

comparação entre os valores de referência da EORTC e os valores obtidos no nosso 

estudo na primeira avaliação (3 a 4 semanas após a cirurgia). No grupo experimental, 3 

a 4 semanas após a cirurgia (baseline do estudo), os valores medianos das variáveis 

dependentes, comparando com os valores medianos de referência da EORTC, são mais 

baixos nas escalas de QdV global (menor qualidade de vida global) e função 

(compatíveis com uma menor função) e mais altos nas escalas de sintomas 

(sintomatologia mais acentuada). Este facto está de acordo com estudos realizados em 

que se verificou que 1 mês após a cirurgia a cancro da mama com BGS existe uma 

diminuição da QdV global, nas escalas de função e um agravamento da sintomatologia, 

quando comparado a um momento anterior à cirurgia (Gournay et al. 2013; Dabakuyo 

et al., 2009; Koostra et al., 2008; Mansel et al., 2006). No grupo de Controlo, na baseline 

do estudo (1º momento de avaliação), os valores medianos das variáveis dependentes 

são mais próximos dos valores medianos de referência da EORTC. A interpretação 

desses resultados vai no sentido da existência de uma maior severidade no grupo 

experimental na baseline do estudo. Este facto poderá ser explicado pelo facto de o 

grupo Experimental ter uma maior percentagem de mulheres mais jovens (Joppe et al., 

2015; Luutonen et al., 2014; Mandelblatt et al., 2011; Silva at al., 2011; Parker et al., 
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2007; Rebelo et al., 2007; Hopwood et al., 2007; Arndt et al., 2006; Janz et al., 2005; 

Kenny et al., 2000) e uma maior percentagem de mulheres submetidas a mastectomia 

ou cirurgia reconstrutiva (Valdezart et al., 2014; Hopwood et al., 2007; Janz et al., 2005; 

Engel et al., 2003; Kenny et al., 2000). A falta de homogeneidade entre grupos em 

relação às variáveis independentes na baseline do estudo foi corrigida por métodos 

estatísticos de regressão múltipla (Aguiar; Nunes, 2013). 

Outra limitação existente no presente estudo prende-se com o facto de o investigador 

principal ter realizado a avaliação, o que poderia ter estabelecido um viés de medição 

de resposta. No entanto, na tentativa de minimizar a influência do investigador, os 

questionários foram codificados e entregues a todos os participantes na entrevista de 

seleção (aos sujeitos que aceitaram participar no estudo). Após esclarecimento sobre o 

preenchimento do questionário, os participantes foram responsáveis pelo 

preenchimento dos mesmos, não tendo tido o investigador qualquer influência nesse 

processo. As explicações dadas aos participantes sobre a forma de preenchimento do 

questionário foram idênticas em ambos os grupos, tendo o investigador estado 

disponível para qualquer esclarecimento. O investigador principal contactou com todos 

os participantes, nos momentos anteriores aos períodos de avaliação, com o objetivo 

de relembrar o momento de preenchimento do questionário, no entanto, não teve 

qualquer interferência no preenchimento dos mesmos. No decorrer das avaliações foi 

sempre utilizado o mesmo instrumento de medida. 

No presente estudo foi realizado o cálculo da dimensão da amostra. A dimensão da 

amostra foi aumentada com o intuito de prever perdas de seguimento e de diminuir a 

ocorrência de erros tipo I e II. Em todos os momentos de avaliação a amostra foi superior 

ao definido no cálculo da mesma. Este facto é relevante para a validade do estudo. Dado 

que a distribuição da variável não foi normal, realizou-se novo estudo da potência 

utilizando a proporção de benefícios obtidos no ESG aos 6 meses, obtendo-se uma 

potência de 80%. 

Ao analisarmos um possível viés provocado pela taxa de abandono na composição dos 

grupos, pensamos que tal não existiu. Dos 172 doentes que iniciaram o estudo, 150 

(87,2%) concluíram os 4 momentos de avaliação. No grupo Experimental, 8,5% das 

doentes abandonaram o estudo, tendo sido efetuado o seguimento de 91,5% das 

doentes ao longo dos 4 momentos de avaliação. Neste grupo uma desistência esteve 

relacionada com a morte de uma das participantes, enquanto as outras estiveram 

ligadas a dificuldade de transporte à instituição na qual decorreu o estudo. A perda por 

morte aconteceu numa doente em que à partida não era expetável que tal acontecesse 
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pois foi uma das únicas doentes a não ser submetida a quimioterapia e radioterapia, 

sendo muito jovem (30 anos). No grupo de Controlo, 16,6% das doentes abandonaram 

o estudo, tendo sido realizado o seguimento de 83,5% das doentes ao longo dos 4 

momentos de avaliação. Nos contactos realizados ficámos convencidos que os 

abandonos não estiveram relacionados com uma alteração do estado clínico 

(agravamento ou melhoria acentuada). Devemos referir o facto de algumas dessas 

doentes terem realizado a entrega de algumas avaliações num período em que não era 

viável introduzir as mesmas no estudo. O maior número de perdas aconteceu entre o 1º 

e 2º momento de avaliação, podendo ser entendido como um processo natural de 

seleção, pois os doentes menos motivados para a colaboração no estudo poderão ter 

desistido. Nos outros momentos de avaliação as perdas não foram significativas. Na 

nossa opinião as perdas de seguimento não alteraram a composição dos grupos, não 

tendo tido uma influência nos resultados das avaliações posteriores. Segundo alguns 

autores (Fronteira, 2013; Rothman; Greenland, 1998) uma taxa de seguimento de 80% 

é aceitável. No nosso estudo a taxa de seguimento registada foi superior. 

Devemos também referir que nas diferentes análises estatísticas realizadas se registou 

uma consistência de resultados favoráveis ao grupo Experimental. Apesar das 

limitações mencionadas, a conclusão estatística com recurso a métodos de regressão 

múltipla, forneceu-nos resultados estatisticamente significativos que, pelo facto de irem 

ao encontro de resultados de outros estudos, podem reforçar a validade interna do 

estudo.  

De seguida realizamos uma reflexão sobre a validade externa do estudo. 

Segundo alguns autores (Selltiz; Cook, 1981; Cook; Campbell, 1979) pode existir uma 

interação entre o pré-teste e a variável independente, ou seja, os indivíduos do grupo 

experimental podem tornar-se mais sensíveis ou menos sensíveis à variável 

experimental. No presente estudo a realização do pré-teste não constituiu uma situação 

stressante para os participantes. Pensamos que o tipo de questões respondidas não 

levaram os participantes a realizar uma reflexão que tenha tido influência nas restantes 

avaliações. O facto de as avaliações terem sido realizadas com um intervalo de 2 meses 

(2ª avaliação) e 3 meses (3ª e 4ª avaliação) atenua esse tipo de viés. 

Os participantes do presente estudo foram referenciados pela consulta Multidisciplinar 

de Mama do IPOLFG, tendo sido selecionados à medida que se foram apresentando ao 

investigador principal. Após o consentimento de participação no estudo, a inclusão no 

grupo Experimental ou de Controlo ficou ao critério de cada sujeito. Este facto pode 

constituir um viés de seleção que poderá ter influência na homogeneidade dos grupos, 
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no entanto, segundo alguns autores este tipo de distribuição é uma mais-valia do estudo 

Quasi-experimental, pois permite uma seleção mais de acordo com a prática clínica, 

levando a que o doente aceite melhor ter influência na escolha. Este processo de 

distribuição é um processo de seleção que naturalmente ocorre no mundo, permitindo 

estudar o efeito de um tratamento sobre um segmento da população que também será 

o mais provável de escolher ou ser escolhido para o mesmo tratamento. Estes 

processos podem comprometer a validade interna (efeito das variáveis de 

confundimento), no entanto, fornecem aos estudos uma componente de validade 

externa (Gupta; Thorpe; Zwarenstein, 2015;  Treweek; Zwarenstein, 2009). 

No presente estudo o protocolo experimental não apresenta nenhum grau de 

artificialidade, pois trata-se de um protocolo que faz parte da rotina diária do SMFR do 

IPOLFG. Levando a que este estudo seja pragmático. Os estudos pragmáticos são 

realizados sob condições do mundo real, permitindo a recolha de dados dentro da 

prática diária, assegurando que os resultados possam ser transferidos e aplicados aos 

doentes que habitualmente tratamos (Gupta; Thorpe; Zwarenstein, 2015; Treweek; 

Zwarenstein, 2009). Este facto permite generalizar os resultados da nossa intervenção 

a pessoas com cancro da mama submetidas a cirurgia com BGS que sejam expostas 

ao mesmo protocolo de tratamento. 

Neste estudo a média de idades do grupo Experimental foi de 53,74 anos e de 63 anos 

no grupo de Controlo. Este viés foi corrigido com a aplicação da regressão múltipla de 

Poisson. Nos estudos consultados a média para a idade, ponderada pela dimensão dos 

estudos, foi de 53,06 no grupo Experimental e de 52,7 anos no grupo de Controlo. 

Realizamos de seguida uma comparação entre o protocolo experimental (tratamento de 

fisioterapia aplicado no presente estudo) e o de estudos consultados referentes a 

resultados da fisioterapia ou programa de exercícios sobre a QdV de mulheres com 

cancro da mama, entre a cirurgia e três meses após a cirurgia. No nosso estudo o 

protocolo experimental iniciou-se 3 a 4 semanas após a cirurgia. Nos estudos acima 

mencionados o protocolo de tratamento com fisioterapia individual e os esquemas de 

exercícios iniciaram-se maioritariamente entre as duas e quatro semanas após a 

cirurgia. No presente estudo foram realizados em média 12 tratamentos individuais de 

fisioterapia com uma frequência diária, no decorrer de aproximadamente 3 semanas. 

Nos estudos realizados por Cho et al. (2016), Beurskens et al. (2007), Leites et al. (2010) 

e Gordon et al. (2005) no protocolo experimental foram utilizados tratamentos individuais 

de fisioterapia, no entanto, a frequência foi de uma a três sessões semanais, até 

perfazer 9 a 18 tratamentos individuais. O nosso estudo também incluiu no protocolo 

experimental classes de movimento que se iniciavam quando o doente tinha amplitudes 
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próximas do normal e a sua duração dependia do protocolo por terapias oncológicas, 

no entanto, a sua duração média foi de 10 semanas, com uma frequência diária 

(aproximadamente 30 minutos por sessão). Relembramos que a classe de movimento 

é um esquema de exercícios específicos para doentes com cancro da mama. Nos 

estudos de Leites et al. (2010) e de Beurskens et al. (2007) a par da fisioterapia 

individual foi realizado um esquema de exercícios diários e no estudo de Oliveira et al. 

(2010) o protocolo experimental incluiu apenas classes de movimento. Nos restantes 

estudos consultados (Harder et al., 2015; Steindorf et al., 2014; Kilbreath et al., 2012; 

Campbell et al., 2005) foram utilizados esquemas de exercícios específicos 

supervisionados, uma a três vezes por semana, com uma duração de 30 a 60 minutos, 

ao longo de 8 a 12 semanas. Pelo exposto, constatamos que no presente estudo o 

protocolo experimental teve início num tempo muito idêntico ao dos estudos 

consultados, foram realizados tratamentos individuais de fisioterapia num número muito 

aproximado, os esquemas de exercícios foram realizados no decorrer de um período 

aproximado e com uma duração semelhante. No entanto, existe uma diferença em 

relação à frequência de tratamento. No nosso estudo a frequência foi sempre que 

possível (dependendo do estado do doente) diária e nos estudos consultados a 

frequência foi de uma a três sessões semanais. 

De seguida comparamos o protocolo experimental do presente estudo e o de estudos 

consultados referentes a resultados obtidos pela fisioterapia ou programa de exercícios 

na QdV de mulheres com cancro da mama, entre a cirurgia e seis meses após a cirurgia. 

No nosso estudo o protocolo experimental iniciou-se 3 a 4 semanas após a cirurgia. Nos 

estudos consultados (resultados ao sexto mês pós-cirurgia) o protocolo de tratamento 

com fisioterapia individual e/ou programas de exercício iniciaram-se maioritariamente 

entre o 1º dia pós-cirurgia e as 4 semanas após a cirurgia. Em alguns estudos o 

protocolo de tratamento individual de fisioterapia iniciou-se entre o 1º dia após a cirurgia 

e a 1ª semana pós-cirurgia (Sanchez et al., 2015; Testa et al., 2014; Singh et al., 2013), 

noutros entre a 2ª e 4ª semana após a cirurgia (Kilbreath et al., 2012; Beurskens et al., 

2007). Alguns programas de exercício iniciaram-se 1 a 2 dias após a cirurgia (Harder et 

al., 2015; Silva et al., 2008), enquanto outros iniciaram-se 2 a 4 semanas após a cirurgia 

(Waart et al., 2015; Travier et al., 2015; Cadmus et al., 2009; Beurskens et al., 2007). 

No nosso estudo foram realizados em média 12 tratamentos individuais de fisioterapia 

com uma frequência diária, no decorrer de aproximadamente 3 semanas. Nos estudos 

consultados os tratamentos individuais foram realizados entre 3 semanas a 3 meses, 

com uma frequência de 1 a 3 vezes por semana, completando entre 8 a 20 tratamentos 

(Sanhez et al., 2015; Testa et al., 2014; Singh et al., 2013; Kilbreath et al., 2012; 
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Beurskens et al., 2007). As classes de movimento incluídas no nosso protocolo 

experimental iniciaram-se entre as 4 e 6 semanas pós-cirurgia, a sua frequência foi 

sempre que possível diária e decorreram até à doente ter amplitudes e força normais ou 

até 2 semanas após as doentes terem completado a radioterapia (10 semanas em 

média). Nos estudos em que só foi utilizado um programa de exercícios estes 

decorreram ao longo de 4 semanas (Silva et al., 2008), 10 semanas (Harder et al., 2015), 

16 semanas (Waart et al., 2015), 18 semanas (Travier et al., 2015), 20 semanas 

(Echaves et al., 2015) e 24 semanas (Cadmus et al., 2009). A frequência foi de uma 

sessão semanal (Harder et al., 2015), duas sessões semanais (Waart et al., 2015; 

Echaves et al., 2015; Travier et al., 2015), três sessões semanais (Silva et al., 2008) e 

cinco sessões semanais (Cadmus et al., 2009). A duração das sessões variou entre 30 

minutos e 60 minutos. Podemos afirmar que no presente estudo o protocolo 

experimental teve início num tempo muito idêntico ao dos estudos consultados, foram 

realizados tratamentos individuais de fisioterapia num número muito aproximado, os 

esquemas de exercícios foram realizados no decorrer de um período aproximado e com 

uma duração semelhante. No entanto, no nosso estudo a frequência foi sempre que 

possível (dependendo do estado do doente) diária e nos estudos consultados a 

frequência foi de uma a três sessões semanais nos tratamentos individuais e nos 

programas de exercício maioritariamente foram realizadas 2 sessões semanais. 

Ao comparar o protocolo experimental do presente estudo e o de estudos consultados 

referentes a resultados obtidos pela fisioterapia ou programa de exercícios na QdV de 

mulheres com cancro da mama, entre a cirurgia e nove a dez meses após a cirurgia, 

verificamos que o início desses programas deu-se entre 3 a 5 dias após a cirurgia 

(Sanchez et al., 2015; Moreira; Manaia, 2005), 4 a 6 semanas após a cirurgia (Waart et 

al., 2015; Travier et al., 2015; Vargas et al., 2014; Hayes et al., 2013), 2 a 3 meses após 

a cirurgia (Oliveira et al., 2010), 6 meses após a cirurgia (Mutrie et al., 2007), 7 meses 

após a cirurgia (Gautam et al., 2011) e 9 meses após a cirurgia (PoorKiani et al. 2010). 

Maioritariamente os programas iniciaram-se entre as 4 e 6 semanas, coincidindo com o 

início do nosso programa. Em relação aos programas que contemplaram tratamentos 

individuais de fisioterapia, foram realizados entre 3 semanas (Sanches et al., 2015), 8 

semanas (Vargas et al., 2014; Poorkiani et al., 2010) e 8 meses (Moreira; Manaia). No 

presente estudo os tratamentos individuais de fisioterapia foram realizados em média 

ao longo de 3 semanas. Nos estudos consultados os programas de exercícios foram 

realizados ao longo de 6 semanas a 20 semanas, com uma frequência de 2 vezes 

(Waart et al., 2015; Travier et al., 2015) a 3 vezes por semana (Vargas et al., 2014; 

Hayes et al., 2013; Oliveira et al., 2010; Mutrie et al., 2007), com uma duração por 
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sessão entre os 30 e 60 minutos. As classes de movimento integradas no nosso 

protocolo experimental foram realizadas ao longo de aproximadamente 10 semanas, 

com uma frequência diária (sempre que possível) e com uma duração média de 30 

minutos. 

Podemos então concluir que o nosso protocolo experimental, quando comparado ao dos 

estudos consultados, é muito similar em relação ao tempo de início pós-cirurgia, ao 

período de acompanhamento e ao número de sessões realizadas. Existindo apenas 

uma diferença em relação à frequência dos tratamentos individuais e de grupo. No 

nosso protocolo foram realizadas (sempre que possível) sessões diárias enquanto  nos 

outros estudos a frequência foi de duas a três sessões semanais. O nosso protocolo 

parece-nos mais completo, pois inclui sempre tratamentos individuais e de grupo e um 

sistema de vigilância no decorrer dos primeiros 9 meses pós-cirurgia. 

Pelo exposto, pensamos que o presente estudo apresenta uma boa validade interna e 

uma elevada validade externa. O facto de não ter sido realizada uma seleção e 

distribuição aleatória dos participantes pelo grupo Experimental e de Controlo, levou a 

que os grupos não fossem homogéneos na baseline do estudo em relação a algumas 

variáveis, no entanto, o recurso a métodos de regressão múltipla permitiram realizar 

uma correção a fatores de confundimento. O facto de ter sido utilizado um grupo de 

controlo, um pré-teste, várias observações ao longo do tempo, um número de amostra 

superior ao estipulado no cálculo da mesma, um instrumento de medida que não sofreu 

alterações ao longo do tempo e as variáveis dependentes serem quantitativas, 

contribuiu para a validade interna do estudo. Um estudo Quasi-experimental pode 

permitir a recolha de dados de um determinado número de sujeitos, num determinado 

período de tempo, que permite descartar muitas ameaças à validade interna, de tal 

modo que mesmo sem a existência da seleção/distribuição aleatória será possível inferir 

causas e efeitos (Shadish; Cook; Campbell, 2002).  No entanto, sabemos que a falta de 

aleatoriedade dificulta a relação causal, fornecendo por outro lado aos estudos Quasi-

experimentais uma componente de validade externa que os estudos experimentais não 

têm. Pensamos que os resultados obtidos no presente estudo podem ser generalizados 

a uma população com características semelhantes às da nossa amostra.  
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VII. Conclusões e recomendações 

 

A realização deste estudo teve por finalidade esclarecer se a fisioterapia tem influência 

na QdV das mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgias com BGS, no 

decorrer da fase aguda de sobrevivência, na qual este grupo de mulheres é submetido 

a diferentes terapias oncológicas. Tentando desta forma averiguar se a fisioterapia pode 

constituir uma mais-valia nos cuidados prestados a este grupo de doentes. O presente 

estudo permitiu chegar a este conjunto de conclusões com resultado estatisticamente 

significativo ou numa margem de tendência: 

I. A fisioterapia contribui para a melhoria do “Estado de Saúde Global” das 

mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgias com BGS, entre o 1º e o 

3º mês pós-cirurgia (melhoria clínica 123% superior à verificada no grupo de 

Controlo); 

II. A fisioterapia entre o 1º e o 3º mês pós-cirurgia a cancro da mama com BGS 

atua como um efeito protetor, reduzindo o risco de degradação no “Estado de 

Saúde Global” (redução do risco de degradação de 61,6%), “Função Física” 

(redução do risco de degradação de 51,6%) e “Sintomas Membro Superior” 

(redução do risco de degradação de 84,1%) das mulheres submetidas a essa 

intervenção. Neste período as mulheres que têm acesso a fisioterapia 

apresentam uma melhor “Perspetiva Futura”; 

III. Entre o 1º e o 6º mês pós-cirurgia a cancro da mama com BGS, a fisioterapia 

sugere atuar como um fator protetor da degradação do “Estado de Saúde Global” 

e “Função Física” das mulheres submetidas a este tipo de intervenção cirúrgica 

(embora sem ser estatisticamente significativo); 

IV.  A fisioterapia contribui para a melhoria do “Estado de Saúde Global” (melhoria 

clínica 90,5% superior à verificada no grupo de Controlo) e dos “Sintomas 

Membro Superior” (melhoria clínica 76,1% superior à verificada no grupo de 

Controlo) das mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgia com BGS, 

entre o 1º e o 9º mês pós-cirurgia; 

V. A fisioterapia atua como um fator protetor entre o 1º e o 9º mês pós-cirurgia a 

cancro da mama com BGS. A fisioterapia reduz o risco de degradação do 

“Estado de Saúde Global” (redução do risco de degradação de 71,3%) e dos 

“Sintomas Membro Superior” (redução do risco de degradação de 63,9%) nas 

mulheres submetidas a essa intervenção cirúrgica. 
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Podemos assim concluir que a fisioterapia pode contribuir de forma favorável para a 

qualidade do serviço prestado às mulheres com cancro de mama submetidas a cirurgias 

com BGS, no decorrer da fase aguda de sobrevivência. Esta evidência permite realizar 

uma proposta para a alteração no modelo de intervenção do fisioterapeuta no apoio 

dado à mulher com cancro da mama, no IPOLFG. 

Este estudo também permitiu confirmar que as mulheres com cancro da mama 

submetidas a cirurgia com BGS, no decorrer dos primeiros 9 meses pós-cirurgia, 

apresentam uma diminuição da sua QdV.  

Como foi referido anteriormente, à data da conclusão deste estudo, no IPOLFG, apenas 

as mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgia com linfadenectomia contam 

com o apoio da fisioterapia. Por esse motivo, sugerimos que todas as mulheres com 

cancro da mama sejam alvo de um programa de intervenção precoce da fisioterapia e 

de um modelo de vigilância funcional ao longo de todas as fases de sobrevivência. 

Tratando-se de um grupo específico de doentes, o modelo a aplicar deve ser construído 

com base em evidência e com o contributo dos diferentes profissionais de saúde que 

contribuem para a reabilitação da mulher com cancro da mama. Numa fase inicial, 

sugerimos que o modelo a aplicar seja idêntico ao praticado nas mulheres com cancro 

da mama submetidas a linfadenectomia axilar. Sabemos, no entanto, que no caso 

especifico da prevenção de edema e infeções subcutâneas, tratando-se de um grupo 

com menor risco, o modelo a aplicar deve ser alvo de um amplo debate de ideias entre 

profissionais. O próximo desafio será conseguir motivar os diferentes profissionais a 

colaborar na construção de um modelo de intervenção que permita transmitir ao doente 

informação homogénea por parte dos diferentes grupos profissionais. 

Esta proposta permite que na prática passe a existir uma igualdade de oportunidades 

entre as mulheres com cancro da mama tratadas no IPOLFG, no que respeita ao apoio 

dado pela fisioterapia. Pensamos que a implementação deste projeto contribui para a 

melhoria do serviço prestado à mulher com cancro da mama nesta instituição. 

Propomos que no futuro seja realizado um estudo do custo-efetividade do modelo de 

intervenção proposto anteriormente. 

No presente estudo não foi realizada uma avaliação pré-cirúrgica, pelo que sugerimos 

que seja realizado no futuro uma investigação com esse momento de avaliação. Essa 

eventual investigação poderia contribuir para uma eventual alteração no modelo de 

intervenção, passando a ser dado um apoio por parte da fisioterapia num período 

anterior à cirurgia. 
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Sugerimos também que em futuras investigações sejam recolhidos mais dados sobre o 

nível socioeconómico, pois segundo alguns autores esta variável poderá ter influência 

na QdV das mulheres com cancro da mama. Este estudo poderia contribuir para um 

melhor planeamento em saúde, ou seja, grupos mais vulneráveis poderiam receber um 

apoio mais específico. 

Seria também útil perceber se os efeitos da fisioterapia perduram no decorrer do tempo. 

Para o efeito sugere-se que seja realizada uma investigação com novos momentos de 

avaliação. Sugerimos os 12 meses, 18 meses e 24 meses pós-cirurgia. 

As conclusões deste trabalho permitem realçar a importância das diretrizes da 

última guideline da European Society for Medical Oncology (ESMO) para o diagnóstico 

e tratamento do cancro da mama. Segundo essas linhas de orientação, o acesso a 

serviços especializados em reabilitação deve ser facilitado com o objetivo de diminuir 

as sequelas a nível físico, psíquico e social que possam advir do tratamento oncológico 

no cancro da mama. Referem também que os centros especializados no tratamento do 

cancro da mama devem integrar fisioterapeutas na equipa multidisciplinar. Em Portugal 

estes princípios não estão contemplados na legislação nacional. O Manual de Boas 

Práticas em Oncologia elaborado pela Coordenação Nacional de Doenças Oncológicas 

sugere a necessidade de dar continuidade ao tratamento do doente que 

fica incapacitado mas não prevê a intervenção do fisioterapeuta. A guideline nacional 

para o diagnóstico e tratamento do cancro da mama não faz qualquer referência a esta 

necessidade. 

Seguindo as referidas recomendações europeias, consideramos que tanto o Manual de 

Boas Práticas em Oncologia, como as guidelines nacionais para o diagnóstico e 

tratamento do cancro da mama, devem incluir o acesso do doente oncológico a serviços 

especializados de fisioterapia, como requisito e exigência para o funcionamento das 

unidades de tratamento oncológico. No entanto, para que o mesmo venha, de facto, a 

ser efetivado em todo o país,  recomenda-se a elaboração de legislação que preveja a 

obrigatoriedade de incluir fisioterapeutas nas instituições de saúde com serviços de 

oncologia. 

Para finalizar, devemos uma vez mais referir que a patologia oncológica é um problema 

de saúde pública dada a sua crescente importância como causa de morbilidade e 

mortalidade em todo o mundo. Por esse motivo assumem especial importância todas as 

investigações que produzam conhecimento que permita uma diminuição da morbilidade 

provocada pela patologia oncológica e terapias utilizadas no seu tratamento, 
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contribuindo desta forma para uma melhor prestação de cuidados e uma diminuição dos 

custos em saúde. 
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APÊNDICE I 

Resumo dos estudos consultados sobre “Variáveis sociodemográficas e 

clínicas e a Qualidade de Vida no cancro da mama”. 
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Joppe et al. (2015) realizaram um estudo longitudinal prospetivo (n=1420), com o 

objetivo de estudar a relação da idade com a QdV em mulheres com cancro da mama 

submetidas a cirurgia conservadora e a radioterapia. Algumas mulheres foram 

submetidas a outras terapias oncológicas após a cirurgia (quimioterapia, 

hormonoterapia e imunoterapia). As doentes foram avaliadas após a RT, 1 ano após a 

RT, tendo sido realizadas avaliações anuais até ao 5º ano pós RT. Utilizaram os 

questionários EORTC C30 e BR23. As doentes foram agrupadas segundo as idades em 

3 grupos: menos de 50 anos, entre 51 e 70 anos e acima dos 70 anos. As mulheres 

mais jovens, no decorrer do 1º ano pós RT, apresentaram scores mais baixos para 

algumas escalas de função (FO, FE, FC) e mais acentuados para algumas escalas de 

sintomas (fadiga, dor), apresentando desta forma uma pior QdV global. No final da RT 

as mulheres submetidas a cirurgias com linfadenectomia apresentavam pior QdV 

quando comparadas a mulheres submetidas a cirurgia com BGS. As mulheres 

submetidas a quimioterapia e hormonoterapia apresentaram pior QdV quando 

comparadas a mulheres que não foram submetidas a essas terapias. 

Num estudo transversal (n= 40) realizado por Ramadas et al. (2015), cujo objetivo foi o 

de avaliar a relação de variáveis sociodemográficas com a QdV das mulheres com 

cancro da mama na fase final do tratamento (final da fase aguda de sobrevivência), 

verificou-se que as mulheres casadas, com filhos, a viverem com a família, que estejam 

a trabalhar, apresentam uma melhor QdV em todos os domínios, quando comparadas 

com mulheres com outro estado civil. O instrumento de medida utilizado foi o 

questionário genérico desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, o World Health 

Organization Quality of Life – Bref (WHOQOL- BREF). 

Tachi et al. (2015) avaliaram a QdV de mulheres com cancro da mama após a realização 

do primeiro ciclo de quimioterapia, comparando os scores das diferentes dimensões da 

QdV anteriores e posteriores ao tratamento (n= 48). Registaram diferença 

estatisticamente significativa, verificando que houve uma redução dos valores de todas 

as escalas de função e um aumento dos valores dos sintomas, existindo apenas uma 

exceção para a função social em que se registou um aumento do score. O instrumento 

de avaliação de QdV utilizado foi o questionário genérico European Quality of Life 5 

Dimensions (EQ-5D).   

Num estudo transversal (n=229) realizado por Luutonen e al. (2014), avaliou-se a QdV 

e os seus determinantes em doentes com cancro da mama, no decorrer do tratamento 

de radioterapia. A maioria dos doentes (76,3%) foi submetida a quimioterapia adjuvante 

seguida de radioterapia. Os doentes foram avaliados segundo a sua idade (menor ou 

igual a 53 anos Vs mais de 53 anos) e comparados posteriormente com uma população 
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padrão sem patologia. Não houve diferenças estatisticamente significativas na QdV 

global dos dois grupos de doentes, no entanto, nos doentes com mais idade registaram-

-se melhores scores  em algumas dimensões: atividades diárias, sintomas depressivos 

e atividade sexual. O grupo mais jovem teve melhores scores para a dimensão da 

mobilidade. Nos doentes com menos de 53 anos de idade os scores de QdV foram mais 

baixos (estatisticamente significativo) quando comparados ao grupo de Controlo. Não 

se registaram diferenças estatisticamente significativas entre os doentes com mais de 

53 anos e o grupo de controlo. Verificou-se que os sintomas depressivos estão 

associados negativamente com a QdV e o efeito desses sintomas na QdV é mais 

evidente em pessoas com idade inferior a 53 anos. A mastectomia quando comparada 

com a cirurgia conservadora é associada a uma melhor QdV, sendo esta associação 

positiva mais acentuada em pessoas com menos de 53 anos de idade. Utilizaram o 

instrumento de medida genérico 15 D score para avaliar a QdV e o 21 – Item Beck 

Depression Inventory (BDI) para medir os sintomas de depressão. 

Croft et al. (2014) realizaram um estudo transversal (n=722) em que procuraram analisar 

a associação entre o estado civil de mulheres com cancro da mama e o seu nível de 

otimismo. Compararam grupos de mulheres casadas (ou união de facto) com mulheres 

não casadas (solteiras ou viúvas). Os grupos foram homogéneos em relação aos 

tratamentos oncológicos recebidos, anos desde o diagnóstico, anos de escolaridade, 

índice de Massa Corporal. As mulheres casadas em comparação às mulheres não 

casadas eram mais novas e apresentavam uma melhor função física e um maior suporte 

social. Comparando o otimismo das mulheres casadas com o das mulheres não 

casadas, num período definido como de curto prazo desde o diagnóstico (até 1 ano após 

o diagnóstico), verificou-se que as mulheres casadas apresentavam valores muito 

superiores. Constatou-se que os sintomas depressivos estavam associados a baixos 

níveis de otimismo no curto e longo prazo. O nível de escolaridade demonstrou ter uma 

associação positiva e significativa com os níveis de otimismo. Segundo os autores, 

existe uma associação entre os níveis de otimismo e suporte social com a QdV. Os 

instrumentos utilizados foram: Life Orientation Test –Revised (LOT-R), para quantificar 

o otimismo; Center for Epidemiologics Studies Depression (CES- D), para quantificar os 

sintomas depressivos e o Inter Personal Support Evaluation List (ISEL-12), para avaliar 

o suporte social. 

Num estudo multicêntrico, observacional e prospetivo (n= 364), com o objetivo de avaliar 

a associação entre os scores da QdVRS 1 ano após a cirurgia a cancro da mama e 

fatores sociodemográficos e clínicos, Valdezat et al. (2014) verificaram que as mulheres 

submetidas a cirurgia conservadora apresentavam scores mais altos para a QdV global, 
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função física, função ocupacional, função emocional, função social, imagem corporal, 

apresentando scores mais baixos para a fadiga, dor, insónias e dificuldades financeiras, 

quando comparadas a mulheres mastectomizadas. As mulheres com cirurgia 

conservadora apresentavam uma maior preocupação com o futuro, sintomas mais 

acentuados no local da cirurgia e menos acentuados no membro superior, quando 

comparadas a mulheres mastectomizadas. As mulheres com ocupação doméstica 

apresentaram melhores scores quando comparadas a mulheres empregadas. Mulheres 

solteiras apresentaram melhores resultados quando comparadas a mulheres casadas, 

divorciadas ou viúvas. As mulheres com menos de 50 anos e entre os 60 e 69 anos 

apresentaram melhores scores nas diferentes dimensões da QdV quando comparadas 

a mulheres com mais de 70 anos. Mulheres submetidas a RT apresentaram scores mais 

baixos nas escalas de função e mais elevados nas escalas de sintomas. Não 

encontraram nenhuma relação entre a QdV e o nível educacional. Foram utilizados 

como instrumentos de medida os questionários EORTC C30, EORTC BR23 e o EQ-5D. 

Num estudo transversal (n=126) realizado por Chang et al. (2014), com o objetivo de 

estudar a influência dos fatores sociais, económicos, demográficos e clínicos, na QdV 

das mulheres sul-coreanas com cancro da mama, nos primeiros 12 meses pós- 

diagnóstico, concluíram que mulheres com um maior grau de instrução e melhor 

situação económica apresentam uma melhor imagem corporal. Verificaram que as 

mulheres no ativo apresentam uma pior imagem corporal, quando comparadas com 

mulheres reformadas. Concluíram também que as mulheres casadas e as mulheres com 

um maior grau de instrução apresentavam uma melhor QdV. Os investigadores 

utilizaram como instrumento de medida os questionários desenvolvidos pela EORTC, 

no entanto, afirmam que poderá existir um risco de generalizar a informação a outras 

populações. 

Num estudo descritivo / correlacional, realizado por Zou et al (2014), com o objetivo de 

avaliar a relação de variáveis sociodemográficas com a QdV de mulheres com cancro 

da mama, não se encontrou relação entre a idade, o nível de escolaridade e condição 

económica com a QdV. Este estudo contou com uma amostra de 156 mulheres chinesas 

com cancro da mama, a realizar terapias oncológicas pós-cirurgia. Utilizaram como 

instrumento de avaliação da QdV o questionário FACT-B. 

Num estudo transversal realizado por Pacian et al. (2012), com o objetivo de avaliar a 

QdV em mulheres polacas com cancro da mama (n=107), na fase aguda de 

sobrevivência, verificou-se que a QdV diminuía com a idade, que existia uma associação 

positiva entre a QdV e o nível de escolaridade, que não existia uma relação entre o 

estado civil e a QdV e que as pessoas de áreas rurais tinham uma melhor QdV quando 
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comparadas a pessoas da cidade. Utilizaram como instrumento de medida o 

questionário WHOQOL- Bref, desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde.  

Num estudo longitudinal (n= 62) realizado por Requena et al. (2012), no qual se avaliou 

a QdV de mulheres com cancro da mama, uma semana antes da primeira terapia 

oncológica realizada, a meio do percurso das terapias oncológicas e 1 mês após o final 

das terapias oncológicas, verificou-se que a idade não teve influência sobre os scores 

das diferentes dimensões da QdV nos diferentes momentos de avaliação. O instrumento 

de medida da QdV utilizado foi o FACT-B. 

Num estudo transversal realizado por Silva et al. (2011), comparam-se alguns domínios 

da QdV entre mulheres recentemente diagnosticadas (n= 55), mulheres numa fase 

aguda de tratamento (n=63), mulheres numa fase de sobrevivência (83) e um grupo de 

mulheres saudáveis (n=160), verificando-se que as mulheres numa fase aguda de 

tratamento são as que apresentam uma pior QdV global, sendo também esse grupo que 

classifica o domínio físico de uma forma mais desfavorável. Na fase aguda de 

tratamento, registou-se uma correlação positiva estatisticamente significativa entre a 

QdV global e a idade. Nesta fase de tratamento o nível de escolaridade associou-se a 

uma melhor QdV nos domínios Físico, Psicológico e Relações Sociais. Não se 

observou, no decorrer da fase de tratamento, qualquer relação entre a QdV e o estado 

civil, tipo de tumor ou tipo de cirurgia. 

Mandelblatt et al. (2011) realizaram um estudo transversal (n=2279) no qual avaliaram 

a QdV de mulheres com cancro da mama no decorrer da fase aguda de sobrevivência, 

verificando que a realização de terapias adjuvantes (quimioterapia, radioterapia, 

quimioterapia) e o Índice de Massa Corporal têm uma associação negativa com a 

qualidade de vida, enquanto a idade e a atividade física apresentam uma associação 

positiva com a QdV. 

Numa revisão sistemática de literatura realizada por Stavrou et al. (2009), sobre estudos 

(entre 1989 e 2009) que comparavam a QdV global de mulheres submetidas a cirurgia 

reconstrutiva com mulheres submetidas a outros procedimentos cirúrgicos, constatou-

se que a maioria dos estudos concordam que no decorrer do primeiro ano pós-cirurgia, 

a Qdv é menos influenciada pelo tipo de cirurgia, sendo mais determinada por 

parâmetros como a idade, a realização de terapias adjuvantes e outros problemas de 

saúde associados. 

Num estudo longitudinal (n=61) realizado por Lee et al. (2008), avaliou-se a QdV de 

mulheres com cancro da mama antes do início da RT, no final da RT e 7 meses após o 

fim da RT. A fadiga e os sintomas no local da cirurgia (sintomas mama) demonstraram 
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ser os principais fatores preditivos de uma baixa QdV. Os instrumentos de medida 

utilizados foram o EORTC C30 e o BR23. 

Parker et al. (2007) realizaram um estudo prospetivo (n=258) com o objetivo de avaliar 

o efeito a curto e longo prazo de diferentes tipos de cirurgia a cancro da mama 

(mastectomia com reconstrução imediata com retalho do músculo grande reto 

abdominal ou grande dorsal, mastectomia sem reconstrução e cirurgia conservadora) 

em alguns domínios da QdV. Os participantes foram avaliados antes da cirurgia, 1 mês 

após a cirurgia, 6 meses após, 12 meses e 24 meses após a cirurgia. Utilizaram como 

instrumentos de medida os questionários: Center for Epidemiologics Studies Depression 

(CES – D), State Trait Anxiety Inventory (STAI), Multidimensional Body-Self_Relations 

Questionnaire – Appearance Evaluation (MBSRQ), Sexual Activity Questinnaire e o 

questionário SF-36. Na baseline do estudo (antes da cirurgia) o nível de sintomas 

depressivos, a ansiedade, a imagem corporal, a satisfação geral com o corpo, satisfação 

com a região abdominal, não registaram diferenças estatisticamente significativas entre 

grupos. Na baseline do estudo registou-se uma correlação negativa entre a idade e os 

sintomas depressivos e a ansiedade. No mesmo momento de avaliação as mulheres 

casadas reportaram menos sintomas depressivos quando comparadas com mulheres 

solteiras. Não houve diferenças estatisticamente significativas em relação ao 

desconforto entre grupos de cirurgia. Na avaliação realizada 1 mês após a cirurgia não 

houve diferenças estatisticamente significativas entre grupos de cirurgia em relação aos 

sintomas depressivos, registando-se valores iguais à baseline do estudo. Os valores 

dos sintomas aumentaram até aos 6 meses após a cirurgia, começando a diminuir ao 

longo das restantes fases de avaliação, não se registando diferenças estatisticamente 

significativas entre grupos. Na avaliação realizada 1 mês após a cirurgia as mulheres 

casadas reportaram menos sintomas depressivos e uma melhor imagem corporal 

quando comparadas às mulheres solteiras e a idade teve uma correlação 

estatisticamente significativa e negativa com os sintomas depressivos e com a 

ansiedade. Neste período de avaliação, registou-se em todos os grupos um aumento 

dos níveis de ansiedade, uma redução da imagem corporal global, uma redução da 

satisfação com o corpo (menos acentuada no grupo com cirurgia conservadora), uma 

redução da satisfação com a região da cirurgia (menos acentuada no grupo com cirurgia 

conservadora), uma redução da função física (mais acentuada no grupo com 

reconstrução) e da função cognitiva (mais acentuada no grupo com reconstrução). Nos 

restantes momentos de avaliação registou-se uma melhoria da ansiedade, da imagem 

corporal, da satisfação com o corpo, da satisfação com o local da cirurgia, da função 
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física e da função cognitiva. Nessas fases de avaliação não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos de cirurgia.  

Segundo Ogce et al. (2007), as mulheres com cancro de mama com idades inferiores a 

40 anos apresentam uma QdV global superior e uma menor sintomatologia do que as 

mulheres com mais de 50 anos (n= 101). Estes autores não identificaram uma relação 

entre o nível de escolaridade, estado civil e a QdV global. Verificaram que as pessoas 

que têm um melhor nível económico e que trabalham apresentam uma QdV global 

superior ao das pessoas desempregadas e com um menor nível económico. Não tendo 

verificado uma relação entre o nível económico e ocupação com as outras dimensões 

da QdV. O estudo teve um desenho transversal, tendo sido utilizado como instrumento 

de avaliação da qualidade de vida e sintomas os questionários Rotterdam Symptom 

Checklist (RSCL) e o Karnofski Performance Status. Para a avaliação do suporte social 

foi utilizado o Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). 

Rebelo et al. (2007), num estudo transversal, no qual utilizaram como instrumento de 

avaliação os questionários EORTC C30 e BR23, avaliaram a QdV em 60 mulheres com 

diagnóstico de cancro da mama, já submetidas a cirurgia e que se encontravam a 

realizar quimioterapia adjuvante (fase de tratamento), tendo concluído que as mulheres 

submetidas a cirurgia conservadora apresentavam uma pior imagem corporal, quando 

comparadas a mulheres submetidas a mastectomia. Verificaram que as mulheres 

casadas apresentavam uma pior função física e das atividades diárias e um 

agravamento do sintoma “diarreia”, quando comparadas às mulheres não casadas. Por 

outro lado, as mulheres não casadas apresentavam uma maior preocupação com o 

futuro (pior perspetiva futura) e melhor função sexual. Observaram uma melhor QdV nas 

mulheres mais velhas. 

Hopwood et al. (2007) realizaram um estudo transversal (n= 2208) com o objetivo de 

avaliar o efeito de alguns fatores como a idade, tempo desde a cirurgia, tipo de cirurgia, 

quimioterapia e hormonoterapia, sobre a QdV de mulheres com cancro da mama. As 

doentes foram avaliadas antes do início da radioterapia, tendo a maioria realizado 

quimioterapia adjuvante. Verificou-se que as mulheres mastectomizadas apresentaram 

scores da imagem corporal inferiores, estatisticamente significativos, em relação a 

mulheres submetidas a cirurgia conservadora. As mulheres submetidas a quimioterapia 

e hormonoterapia apresentaram valores mais baixos (estatisticamente significativos) 

para a imagem corporal quando comparadas a mulheres que não realizaram essas 

terapias. As mulheres mais jovens (< 50 anos) apresentaram valores mais baixos para 

a imagem corporal quando comparadas a mulheres mais velhas (> 50 anos). Houve 

uma maior percentagem de pessoas submetidas a quimioterapia que apresentaram 
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ansiedade e depressão. As doentes mais velhas apresentaram níveis mais baixos de 

ansiedade. Verificou-se que o tempo desde a cirurgia (associação negativa), a 

realização de quimioterapia (associação positiva) e a idade (associação negativa) 

tiveram uma relação estatisticamente significativa com os sintomas da mama. 

Registaram-se efeitos estatisticamente significativos entre o tipo de cirurgia (menos 

sintomas nas doentes mastectomizadas), tempo desde a cirurgia (menos sintomas com 

o passar do tempo), a idade (menos sintomas nas mulheres com mais idade) e os 

sintomas do membro superior. As pessoas que realizaram quimioterapia reportaram um 

menor ESG, uma menor FS e FO. As pessoas com mais idade tiveram melhores scores 

no estado emocional, na função social e scores mais baixos para a função cognitiva e 

na função física. As pessoas mais jovens reportaram mais sintomas físicos, problemas 

sociais e financeiros. Os instrumentos de medida da QdV utilizados foram o EORTC C 

30 e o EORTC BR23.  

Awadalla et al. (2007) compararam um grupo de mulheres (Sudão) com diagnóstico de 

cancro da mama há pelo menos 12 meses (n= 117) com um grupo de mulheres 

saudáveis da população (n=177), verificando que o estado civil e o nível educacional 

influenciavam a QdV. As mulheres casadas e as mulheres com um nível educacional 

mais alto apresentavam uma melhor qualidade de vida. Como instrumento de medida 

utilizaram o questionário desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (WHOQOL 

– Bref). 

No decorrer de um estudo transversal realizado com o objetivo de avaliar o efeito dos 

fatores sociodemográficos e de alguns sintomas na QdV das mulheres com cancro da 

mama 1 ano após o diagnóstico (fase final da fase aguda de sobrevivência), Arndt et al. 

(2006) verificaram que a fadiga demonstrou ser o principal fator preditivo de uma baixa 

QdV global, explicando 30% a 50% na variabilidade nas escalas de função e de QdV 

global medidas pelo questionário EORTC C30. A idade (menos de 50 anos pior QdV), 

o estádio do tumor e as comorbilidades, são fatores determinantes da QdV global nas 

mulheres com cancro da mama, no entanto, explicam apenas 10% da variação em 

diferentes aspetos da QdV. Outros fatores sociodemográficos como o estado civil, o 

emprego e o nível educacional, têm um impacto menor. Utilizaram como instrumento de 

medida o questionário EORTC C30 e o EORTC BR23. 

No decorrer de um estudo longitudinal (n= 1357) realizado por Janz et al. (2005) foram 

avaliadas as diferentes dimensões da QdV em mulheres com cancro da mama, no 

momento do diagnóstico, após a cirurgia e ao longo do tratamento de quimioterapia. 

Verificou-se que independentemente do prognóstico, o diagnóstico do cancro da mama 

é um fator de stress. Não se registaram diferenças estatisticamente significativas nos 
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scores das escalas de função e de sintomas entre diferentes procedimentos cirúrgicos, 

no entanto, a cirurgia conservadora apresenta valores mais altos para a imagem 

corporal e a mastectomia com reconstrução imediata apresenta scores mais baixos para 

a função e mais elevados para os sintomas. As mulheres mais jovens e as mulheres 

com menor nível de escolaridade apresentaram níveis mais baixos de QdV. As mulheres 

que se encontravam a realizar tratamentos de quimioterapia apresentaram níveis mais 

baixos de QdV, tendo a quimioterapia demonstrado ter uma maior influência sobre as 

diferentes dimensões da QdV quando comparada aos diferentes procedimentos 

cirúrgicos. Os instrumentos de medida utilizados foram o EORTC C30 e o BR23. 

Mols et al.(2005) realizaram uma revisão sistemática de literatura, sobre a influência das 

variáveis sociodemográficas e clínicas na QdV das mulheres sobreviventes a cancro da 

mama (estudos entre 1997 e 2004), tendo verificado que algumas variáveis poderão 

funcionar como fatores protetores (aumentam a capacidade de resiliência e/ou de 

recuperação) das implicações negativas na qualidade de vida dos doentes com cancro 

da mama, nomeadamente: nível económico elevado, a não realização de quimioterapia, 

a inexistência de outros problemas de saúde, níveis elevados de suporte emocional por 

parte da família. Não encontraram evidência sobre a influência de outras variáveis: grau 

de instrução elevado, idade e estado civil. 

Num estudo longitudinal (n=990) realizado por Engel et al. (2003), avaliaram-se fatores 

preditores da qualidade de vida de mulheres com cancro da mama, ao longo dos 

primeiros 5 anos pós-diagnóstico. Constatou-se que os scores das escalas de função 

emocional, função social e de imagem corporal, no primeiro ano (fase aguda de 

sobrevivência), são compatíveis com uma pior função quando comparados aos scores 

dos restantes anos pós-cirúrgicos. Os doentes com mais sintomatologia do membro 

superior apresentavam uma menor função ocupacional, função emocional, função 

física, função social e QdV global, ao longo dos 5 anos pós-cirurgia. A qualidade da 

comunicação com o médico (correlação positiva), a idade (correlação positiva) e as 

comorbilidades (correlação negativa) têm uma forte correlação com a QdV nas mulheres 

com cancro da mama. As mulheres mastectomizadas apresentaram uma pior imagem 

corporal quando comparadas a mulheres submetidas a cirurgias conservadoras e as 

mulheres casadas apresentaram uma melhor função ocupacional quando comparadas 

a mulheres não casadas. Utilizaram-se como instrumentos de medida o questionário 

EORTC C30 e o BR 23. 

Num estudo prospetivo realizado por Nissen et al. (2001), no qual compararam a QdV 

global de mulheres submetidas a cirurgia conservadora (n=103), mulheres submetidas 

a mastectomia (n=55) e mulheres submetidas a mastectomia seguida de reconstrução 
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(n=40), avaliadas 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses, 18 meses e 24 meses após o 

diagnóstico, verificaram que não existiam diferenças estatisticamente significativas na 

QdV dos 3 grupos observados. Verificaram que no decorrer dos primeiros 18 meses 

pós-cirurgia, as mulheres submetidas a reconstrução apresentavam uma maior 

perturbação do humor e menor “bem-estar” quando comparadas aos outros grupos, 

provavelmente por apresentarem mais dor pós-cirúrgica, mais tempo de hospitalização 

e maior tempo de privação de atividades, repercutindo-se na sua QdV global a curto 

prazo. 

Kenny et al. (2000) no decorrer de um estudo (n=291) descritivo, realizado no final da 

fase aguda de sobrevivência do cancro da mama (12 meses), no qual utilizaram os 

questionários EORTC C30, EORTC BR23 e um questionário para medição específica 

de ansiedade e depressão, verificaram que as mulheres submetidas a mastectomia 

reportavam uma melhor função física e uma pior imagem corporal quando comparadas 

a mulheres submetidas a cirurgia conservadora. Não encontraram diferenças nesses 

grupos em relação à função sexual e ao medo de ter uma recidiva. Em relação à idade, 

verificaram que as terapias oncológicas tinham um maior impacto nas pessoas jovens 

com cancro da mama quando comparadas a pessoas mais velhas. As mulheres mais 

jovens tendem a ser mais ansiosas, a apresentarem uma pior função emocional, pior 

imagem corporal e a reportarem um maior grau de dor. Verificaram também que as 

mulheres mais jovens apresentaram maiores problemas financeiros e constataram que 

a diminuição da função física neste grupo de doentes tinha um maior impacto na sua 

vida social e familiar quando comparadas às mulheres mais velhas. Concluindo que as 

mulheres mais jovens no final da fase aguda de sobrevivência do cancro da mama, 

apresentam uma pior QdV global quando comparadas a mulheres mais velhas. 
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APÊNDICE II 

Resumo dos estudos consultados sobre “Fisioterapia e Qualidade de Vida no 

Cancro da Mama”. 
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Num estudo realizado por Cho et al. (2016) avaliou-se a efetividade de dois programas 

de fisioterapia sobre a função do membro superior e QdV de doentes submetidas a 

cirurgia a cancro da mama com linfadenectomia axilar e que apresentavam trombose 

linfática superficial (web syndrom). A avaliação da QdV foi realizada através dos 

questionários EORTC C30 E EORTC BR23, 4 semanas e 8 semanas após a cirurgia. O 

grupo Experimental (n=24) foi submetido a um programa de fisioterapia (3 x por semana 

no decorrer de 4 semanas) que incluía exercícios de alongamento, terapia manual no 

membro superior / local da cirurgia e drenagem linfática manual (realizada na primeira 

semana por um fisioterapeuta e nas restantes 3 semanas pelo próprio doente). O grupo 

de Controlo (n=24) foi submetido a um programa de fisioterapia (3 x por semana no 

decorrer de 4 semanas) que incluía exercícios de alongamento, terapia manual no 

membro superior / local da cirurgia. No final das 4 semanas de tratamento 

(aproximadamente 2 meses após a cirurgia) ambos os grupos registaram uma melhoria 

estatisticamente significativa nas escalas de ESG, FF, FO, FE, FS, D, SM, SMS. A nível 

clínico a melhoria foi mais acentuada no grupo submetido a drenagem linfática manual. 

Não foi utilizado o cálculo do BR ou RR. 

Num estudo realizado (RCT) por Sánchez et al. (2015), avaliou-se a efetividade da 

intervenção precoce da fisioterapia na QdV da mulher com cancro da mama submetida 

a cirurgia com linfadenectomia axilar. Comparou-se um grupo (n=76) que recebeu um 

programa de prevenção de edema e de infeções subcutâneas juntamente com um plano 

específico de fisioterapia (drenagem linfática manual na parede e braço, cicatriz, 

mobilização do membro superior e técnicas de facilitação neuromuscular propriocetiva) 

Vs um grupo submetido apenas a um plano de prevenção de edema e de infeções 

subcutâneas (n=77). O instrumento de avaliação da QdV utilizado foi o EORTC C30 e 

BR23. Os programas tiveram início 3 a 5 dias após a cirurgia, tendo a duração de 3 

semanas e uma periodicidade de 3 vezes por semana, tendo cada sessão 30 a 45 

minutos. A QdV foi avaliada após a cirurgia (antes do início da fisioterapia), 3 semanas 

após a cirurgia (no final do programa), 6 meses após a cirurgia e 12 meses após a 

cirurgia. A média de idades foi de 53 anos. Os valores das escalas de função e de 

sintomas foram sempre melhores no grupo experimental ao longo das avaliações, no 

entanto, sem diferenças estatisticamente significativas entre grupos. Aos 12 meses os 

valores dos scores das escalas de função e de sintomas, em ambos os grupos, eram 

melhores que os de referência da EORTC, registando-se diferenças clinicamente 

relevantes entre grupos na escala de “Sintomas do Membro Superior”, “Função Física” 

(FF) e “Função Social” (FS), no entanto, apenas houve diferenças estatisticamente 

significativas nas escalas de FF e FS (melhores valores no grupo Experimental). O 
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estudo não apresenta valores das escalas de função e de sintomas referentes às 

diferentes fases de avaliação. Faz referência à noção de melhoria clínica, no entanto, 

não faz referência ao Benefício Relativo e ao Risco Relativo. O apoio dado pelo 

fisioterapeuta baseou-se num tratamento individual. 

Waart et al. (2015) realizaram um estudo (RCT) com o objetivo de avaliar a efetividade 

de um programa de atividade física de baixa intensidade realizado de forma autónoma 

ao domicílio e de um programa de atividade física de intensidade moderada a alta 

(exercícios de resistência e aeróbicos), sobre a capacidade física, fadiga e QdV de 

doentes com cancro da mama a realizar quimioterapia. Neste RCT multicêntrico 

realizou-se uma comparação entre os programas acima mencionados e um grupo de 

Controlo (n=77) constituído por mulheres com cancro da mama a serem submetidas a 

quimioterapia e a receberem os cuidados habituais a nível hospitalar (sem qualquer tipo 

de intervenção da fisioterapia). O programa de exercício ao domicílio (n=77) foi autor- 

realizado 5 dias por semana com uma intensidade 12 a 14 na escala de Borg. O 

programa supervisionado pelo fisioterapeuta (n=76) englobava exercícios aeróbicos e 

de resistência, com uma frequência de 2 sessões por semana, incentivando os doentes 

a manterem atividade nos restantes dias. Os programas principiaram antes do início da 

QT e prolongaram-se por 3 semanas após o último ciclo de QT. As doentes foram 

avaliadas antes da QT, no final da QT e após 6 meses do final da QT. A qualidade de 

vida foi avaliada através do questionário EORTC C30. No final da QT os grupos 

submetidos aos programas registaram uma melhoria estatisticamente significativa 

quando comparados ao grupo de Controlo, em relação à “Função Física” (exercício de 

baixa e alta intensidade: magnitude do efeito moderada), “Dor” (exercício de baixa 

intensidade: magnitude do efeito moderada; exercício de alta intensidade: pequena 

magnitude de efeito), menos náuseas e vómitos. O programa de baixa intensidade 

reportou uma redução estatisticamente significativa da “Fadiga” na escala EORTC 

(magnitude de efeito moderada) em relação aos cuidados gerais. Após 6 meses do final 

da QT, o programa de baixa intensidade (pequena magnitude de efeito) e o de alta 

intensidade (pequena magnitude de efeito) registaram diferenças estatisticamente 

significativas para a “Função Social” e para a “Dor” (pequena magnitude de efeito) 

quando comparados ao grupo de Controlo. Não existiram outras diferenças 

estatisticamente significativas. Não houve diferenças estatisticamente significativas 

entre os programas implementados. Os programas de baixa intensidade e alta 

intensidade física poderão dar um contributo para a melhoria de algumas escalas de 

função e de sintomas da QdV, no decorrer da QT. 
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Travier et al. (2015) realizaram um estudo RCT (n= 204) com o objetivo de avaliar o 

efeito de um programa de exercícios de resistência e de força ao nível da fadiga, 

depressão e QdV de mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgia com 

linfadenectomia axilar. Todas as doentes foram submetidas a quimioterapia adjuvante. 

O programa teve inico 6 semanas após o diagnóstico e prolongou-se por 18 semanas. 

O programa contemplou 2 sessões (60 minutos) semanais de exercícios aeróbicos e de 

força, supervisionadas por fisioterapeutas. O grupo Experimental (n=102) foi submetido 

aos cuidados habituais (fornecidos pelas instituições hospitalares aonde decorreu o 

estudo) e ao programa de resistência e força, enquanto o grupo de Controlo (n=102) 

não foi alvo do programa. As avaliações foram realizadas 6 semanas pós-diagnóstico, 

no final do programa e após 36 semanas. A QdV foi avaliada através do questionário 

EORTC C30 e SF36. No decorrer das 18 semanas do programa registou-se um 

agravamento da fadiga em ambos os grupos. O agravamento da fadiga física foi menos 

acentuado no grupo Experimental quando comparado ao grupo de Controlo, existindo 

diferença estatisticamente significativa (magnitude do efeito moderada). Na fadiga 

mental e geral o agravamento foi menos acentuado no grupo Experimental, no entanto, 

sem diferenças estatisticamente significativas entre grupos. Às 36 semanas não se 

registaram diferenças estatisticamente significativas entre grupos em relação aos níveis 

de fadiga. Às 18 semanas todos os participantes reportaram uma diminuição acentuada 

da QdV global, da função física, da função cognitiva, da função social e da depressão, 

não existindo diferenças estatisticamente significativas entre grupos. Às 36 semanas os 

valores da QdV global e da função ocupacional tinham subido significativamente em 

ambos os grupos, no entanto, sem diferenças estatisticamente significativas entre 

grupos. Usando o SF36, às 18 semanas registou-se diferença estatisticamente 

significativa no parâmetro “Alteração de Saúde” com uma diferença favorável ao grupo 

Experimental. O SF36 também registou uma melhoria de ambos os grupos às 36 

semanas, no entanto, de forma mais ligeira no grupo de Controlo.  

Num estudo (RCT) realizado por Harder et al. (2015) comparou-se a efetividade de dois 

programas de intervenção em mulheres submetidas a cirurgia a cancro da mama, sobre 

a QdV e funcionalidade do membro superior. O grupo de Controlo (n=45) cumpriu um 

plano de exercícios existente num folheto entregue pelo fisioterapeuta no dia anterior à 

cirurgia (exercícios não especificados). O grupo Experimental (n=45) adicionou a esse 

plano um programa de ioga (autoadministrado após ensino através de DVD) ao longo 

de 10 semanas. O programa de ioga foi realizado pelo menos uma vez por semana. A 

QdV foi avaliada através do questionário FACT-B+4 (Functional Assessment of Cancer 

Therapy Breast + 4 Trial Outcome Index), após a cirurgia, 10 semanas após a cirurgia e 
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6 meses após a cirurgia. Nas escalas de “Bem- Estar Físico”, “Bem- Estar Social”, “Bem- 

-Estar Emocional” e “Bem-Estar Funcional”, não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos às 10 semanas e aos 6 meses. Em ambos 

os grupos houve diferenças clinicamente relevantes (diferenças superiores a 5 pontos) 

entre a baseline do estudo e as 10 semanas (diferenças média de 11,3. IC - 95%: 

7,4;15,1) e os 6 meses (diferença média de 14,9. IC-95%:10.9;18,9). As mulheres 

submetidas a quimioterapia e as mulheres submetidas a linfadenectomia axilar tiveram 

melhorias mais ligeiras. As mulheres mais velhas (>65 anos) reportaram melhor QdV 

quando comparadas a mulheres mais novas (<50 anos). 

Echáves et al. (2015) realizaram uma revisão sistemática / meta análise sobre estudos 

(RCT) que tivessem por objetivo analisar o efeito de exercícios supervisionados sobre 

a fadiga e outras dimensões da QdV na mulher com cancro da mama. Foram 

comparados 9 estudos, nos quais a média de idades foi de 55,2 anos, o número de 

doentes submetidos a exercícios foi de 556 e o número de doentes no grupo de Controlo 

foi de 460. Dos estudos analisados, 67% foram realizados no decorrer da fase aguda 

de tratamento oncológico. O plano de exercícios incluiu exercícios aeróbicos, 

alongamentos e exercícios resistidos, no decorrer de 21,4 semanas em média, com uma 

média de 2,5 sessões por semana e uma duração média por sessão de 44,3 minutos. 

Os doentes submetidos a exercícios supervisionados registaram uma melhoria 

estatisticamente significativa quando comparados ao grupo não intervencionado, em 

relação à fadiga, ao bem-estar funcional, ao bem-estar físico. Não se registaram 

diferenças estatisticamente significativas entre grupos em relação ao bem-estar social 

e emocional. 

Vargas et al. (2014) realizaram um estudo (RCT) com o objetivo de avaliar o efeito de 

um programa de fisioterapia combinado com treino de resistência em água, sobre a 

fadiga e QdV de mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgia e outras terapias 

oncológicas. A avaliação iniciada foi realizada em média 6 meses após a cirurgia. O 

grupo Experimental (n=21) foi submetido a tratamentos de fisioterapia combinados com 

um treino de resistência aquática e o grupo de Controlo (n=21) recebeu apenas um 

folheto com informação útil a sobreviventes a cancro da mama. O programa 

implementado no grupo Experimental teve a duração de 8 semanas, realizando-se 3 

sessões semanais com a duração de uma hora. Realizaram-se avaliações no início do 

programa e 8 semanas após. A QdV foi avaliada pelo Short Form 12 Health Survey 

(SF12), pelo European Visual Analogue Scale (Euro QoL – Vas) e pelo European Quality 

of Life Five Dimensions (EuroQoL-5D). Após 8 semanas o grupo submetido ao programa 

de fisioterapia quando comparado ao grupo de Controlo apresentou uma melhoria 
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estatisticamente significativa ao nível da fadiga (magnitude do efeito moderada), na 

saúde física geral (magnitude do efeito ligeira) e saúde mental geral (ligeira magnitude 

do efeito). O grupo Experimental quando comparado ao grupo de Controlo apresentou 

uma melhoria estatisticamente significativa na QdV medida pelo EURO QoL VAS 

(grande magnitude de efeito), no entanto, as avaliações realizadas pelo questionário 

EURO QoL-5D não revelaram diferenças estatisticamente significativas. A dimensão do 

efeito entre grupos foi favorável ao grupo experimental, tendo sido relevante para a QdV 

global, moderada em relação à fadiga e ligeira na saúde física geral e saúde mental 

geral. 

Num estudo (RCT) realizado por Steindorf et al. (2014) avaliou-se a eficácia de um 

programa de treino de resistência sobre a fadiga e QdV de mulheres com cancro da 

mama no decorrer dos tratamentos de radioterapia. O grupo Experimental (n=79) foi 

submetido a um programa de resistência ao esforço no decorrer de 12 semanas (2 x 

semana, 60 minutos por sessão) e o grupo de Controlo (n=78) foi submetido a um 

programa de exercícios de relaxamento muscular no decorrer do mesmo tempo com a 

mesma periodicidade. Utilizaram o questionário Fatigue Assessment Questionnaire  

(FAQ) para avaliar a fadiga e os questionários EORTC C30 e EORTC BR23 para avaliar 

a QdV. A fadiga decresceu significativamente entre a baseline (antes do início da RT) e 

o final do programa (13 semanas após o início da RT) no grupo Experimental, existindo 

diferenças estatisticamente significativas entre o grupo Experimental e o grupo de 

Controlo (magnitude de efeito ligeira). Da baseline para o final do programa registou-se 

um aumento dos valores da QdV global no grupo Experimental quando comparado ao 

grupo de Controlo, no entanto, as alterações não foram estatisticamente significativas 

(magnitude do efeito sem tradução a nível clínico). No decorrer do mesmo período 

registou-se melhoria estatisticamente significativa no grupo Experimental Vs grupo de 

Controlo, na “Função ocupacional” (magnitude do efeito ligeira) e na “Dor” (magnitude 

do efeito ligeira). A “ Função Emocional”, “Função Social” e a “Imagem Corporal” 

registaram uma melhoria em ambos os grupos. Os resultados mantiveram-se iguais 

quando ajustados para fatores de confundimento. 

Testa et al., (2014) realizaram um estudo (RCT) com o objetivo de avaliar o efeito de 

um programa de fisioterapia precoce sobre a QdV de mulheres submetidas a 

mastectomia radical modificada. Os doentes do grupo Experimental (n=35) receberam 

o apoio de um fisioterapeuta 2 dias após a cirurgia e no decorrer do internamento e 

perfizeram 20 sessões de fisioterapia individual após a remoção dos drenos. O grupo 

de Controlo (n=35) não recebeu qualquer tipo de apoio por parte da fisioterapia. A 

qualidade de vida foi avaliada através do questionário EORTC C30 e EORTC BR23, 
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antes da cirurgia e 6 meses após a cirurgia. O grupo Experimental registou melhorias 

estatisticamente significativas entre a baseline e os 6 meses após a cirurgia no ESG, 

FE, FS, IC, PF, SM, SMS. O grupo de Controlo registou uma degradação nas escalas 

de QdV global, IC e PF entre a baseline e os 6 meses após a cirurgia. Aos 6 meses pós- 

-cirurgia registou-se diferença estatisticamente significativa entre o grupo Experimental 

e o grupo de Controlo nas escalas de função e de sintomas, registando-se uma melhoria 

no grupo Experimental.  

Unukovych et al. (2014) realizaram um estudo (RCT) com objetivo de verificar se a 

fisioterapia tinha influência na imagem corporal, sexualidade e QdV de mulheres 

submetidas a mastectomia profilática com reconstrução. As doentes foram avaliadas 

antes da cirurgia, 6 meses após a cirurgia, 12 meses e 24 meses após a cirurgia. A 

qualidade de vida foi medida através do questionário SF36. O grupo Experimental (n= 

24) foi submetido a 6 sessões de fisioterapia (massagem, alongamentos, mobilização 

do membro superior e ensino de esquema de exercícios) intervaladas por 3 meses de 

exercícios realizados ao domicílio (2 x por dia). A fisioterapia teve início 6 meses após 

a cirurgia. Na avaliação realizada 2 anos após a cirurgia, comparando o grupo 

Experimental e o grupo de Controlo (n=19), não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas em relação à imagem corporal, à sexualidade e escalas 

de QdV. No entanto, o grupo Experimental apresentou diferenças nos scores de 

algumas dimensões da QdV compatíveis com uma melhoria (diferença superior a 5 

valores) a nível clínico (função física, saúde geral, função emocional e saúde mental). 

No artigo não são apresentados dados comparativos em relação aos outros momentos 

de avaliação. 

No decorrer de um estudo Quasi-Experimental realizado por Singh et al. (2013) 

comparou-se a efetividade de dois programas de apoio à mulher com cancro da mama 

submetida a cirurgia com linfadenectomia axilar, sobre as diferentes dimensões da QdV 

e função do membro superior nos 7 meses pós-cirurgia: Educação pré-operatória / 

Fisioterapia precoce / Monitorização prospetiva Vs Programa de educação pré- 

operatória. O grupo Experimental (n=42) foi submetido a um programa de educação pré- 

-operatória (prevenção de edema / infeções subcutâneas e um plano de exercícios) e a 

uma monitorização após 1 mês e 6 meses após a cirurgia. Caso fosse detetado alguma 

complicação o doente era submetido a um programa de fisioterapia (no decorrer de 3 

semanas com uma periodicidade de 3 x por semana). A média de tratamentos adicionais 

por parte do fisioterapeuta foi de 2,73. O grupo de Controlo (n=31) foi apenas submetido 

a um programa de educação pré-operatória (prevenção de edema / infeções 

subcutâneas e um plano de exercícios). A avaliação da QdV foi realizada antes da 
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cirurgia e 7 meses após a cirurgia. O instrumento de avaliação da QdV foi o questionário 

FACT – B + 4. Aos 7 meses o grupo Experimental apresentava amplitudes da articulação 

do ombro próximas dos valores da baseline e o grupo de Controlo apresentava uma 

diminuição das amplitudes, no entanto, apenas na amplitude de flexão registou-se  

diferença estatisticamente significativa. Em relação às escalas de função e de sintomas 

o grupo Experimental registou uma melhoria nos valores e o grupo de Controlo um 

agravamento, no entanto, a diferença não foi estatisticamente significativa. O programa 

de fisioterapia baseou-se essencialmente em exercícios autoadministrados pelo 

paciente após aconselhamento por parte do profissional. 

Num estudo (RCT) realizado por Hayes et al. (2013) estudou-se a efetividade de 

diferentes programas de exercícios sobre a QdV de mulheres com cancro da mama na 

fase aguda de tratamento por terapias oncológicas. A QdV foi avaliada 5 semanas após 

a cirurgia, 6 meses após a cirurgia e 12 meses após a cirurgia, através do questionário 

FACT G e FACT B. A intervenção iniciou-se 6 semanas após a cirurgia. Os doentes 

foram divididos por 3 grupos: um grupo com a intervenção presencial de um profissional 

de saúde, o segundo grupo com a orientação dada ao doente por via telefónica e um 

terceiro grupo (grupo de Controlo) a quem foi solicitado apenas que mantivesse alguma 

atividade física diária. O programa de exercícios incluiu ao longo da semana uma 

atividade física em 4 dias que perfizesse 180 minutos incluindo exercícios de 

alongamentos e exercícios aeróbicos (2 x por semana no mínimo). Os grupos 

submetidos à intervenção registaram uma melhoria após 6 meses e 12 meses. O grupo 

de Controlo agravou a QdV aos 6 meses e melhorou aos 12 meses. O grupo 

Experimental com apoio presencial teve uma melhoria estatisticamente significativa e 

com relevância clínica entre a baseline e os 12 meses e o grupo com apoio telefónico 

registou uma melhoria estatisticamente significativa e com relevância clínica entre a 

baseline e os 6 e 12 meses. Não se registaram diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos Experimentais. 

Kilbreath et al. (2012) realizaram um estudo (RCT) no qual se avaliou o efeito de um 

programa precoce de exercícios na QdV e na mobilidade do membro superior de 

mulheres com cancro submetidas a cirurgia. As doentes foram avaliadas 4 semanas 

após a cirurgia, 8 semanas após a intervenção (3 meses após a cirurgia) e 6 meses 

após a intervenção (9 meses após a cirurgia). Na QdV foram avaliados os sintomas do 

membro superior e sintomas do local da cirurgia através do questionário EORTC BR23. 

O grupo Experimental (n=96) foi constituído por 50 mulheres submetidas a cirurgia com 

esvaziamento ganglionar e 46 com BGS. O grupo de Controlo (n=64) foi constituído por 

31 mulheres submetidas a cirurgia com esvaziamento ganglionar e 33 com BGS. Ambos 
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os grupos receberam instruções pós-cirurgia sobre prevenção de edema e exercícios a 

realizar. O grupo Experimental iniciou um esquema de exercícios (alongamentos e treino 

de resistência) 4 semanas após a cirurgia. O programa desenvolveu-se ao longo de 8 

semanas, com uma sessão semanal supervisionada por um fisioterapeuta. As mulheres 

foram aconselhadas a manterem o esquema ao domicílio. O grupo de Controlo não 

realizou o programa de exercícios. Após a intervenção e 6 meses após a intervenção 

não se registaram diferenças estatisticamente significativas entre grupos em relação 

aos sintomas do membro superior e sintomas no local da cirurgia. Comparando apenas 

doentes submetidos a BGS verificou-se uma redução mais acentuada nos sintomas do 

grupo Experimental. O grupo Experimental registou melhoria estatisticamente 

significativa em relação à amplitude articular e força muscular quando comparado ao 

grupo de Controlo. 

No estudo pré-experimental (n=32) realizado por Gautam et al. (2011) avaliou-se o 

volume do membro superior e a QdV de doentes com cancro da mama submetidas 

cirurgia, quimioterapia adjuvante e radioterapia. A avaliação foi realizada antes e após 

a realização de um programa de exercícios realizados no domicílio no decorrer de 8 

semanas. A QdV foi avaliada através do questionário SF36. Realizando uma 

comparação dos scores do SF36 obtidos antes e após a intervenção verificou-se que 

existiu uma diferença estatisticamente significativa e clinicamente relevante na “Função 

Física”, “Função Ocupacional”, “Dor”, “Saúde Geral”, “Função Social”, “Função 

Emocional” e “Saúde Mental”. Essa variação é compatível com uma melhor qualidade 

de vida. 

Mandelblatt et al. (2011) realizaram um estudo (n=2279) de coorte prospetivo com o 

objetivo de avaliar a associação dos níveis de atividade física com as diferentes 

dimensões da QdV da mulher com cancro da mama no decorrer da fase aguda de 

terapias adjuvantes. A QdV foi avaliada através do questionário FACT B. O tempo médio 

entre o diagnóstico e a baseline do estudo foi de 2,24 meses. Verificaram que a atividade 

física no decorrer da fase aguda de terapias adjuvantes tem uma associação positiva 

com todas as subescalas de QdV com exceção para o estado emocional. Níveis mais 

altos de atividade física estão associados a uma melhoria clínica (ligeira) na QdV na 

fase aguda de sobrevivência. 

Num estudo (RCT) realizado por Poorkiani et al. (2010) avaliou-se o efeito da fisioterapia 

na QdV de mulheres submetidas a mastectomia radical modificada e a outras terapias 

oncológicas. As doentes foram inseridas no estudo 6 meses após terem terminado os 

tratamentos de RT ou QT. A qualidade de vida foi avaliada com recurso ao questionário 

EORTC C30 e BR23. As avaliações foram realizadas antes da intervenção da 
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fisioterapia, 1 semana após o início da intervenção e 3 meses após ter terminado o 

programa de fisioterapia. Os grupos, na baseline, apresentaram valores homogéneos 

para as variáveis sociodemográficas, clínicas e para as escalas de função e de 

sintomas. O grupo Experimental (n=33) recebeu tratamentos de fisioterapia 

(eletroterapia, mobilização, massagem) e um programa de educação, enquanto o grupo 

de Controlo (n=33) não foi alvo de intervenção. Uma semana após a intervenção no 

grupo Experimental, este grupo apresentou um aumento dos scores nas escalas de 

função e uma redução dos valores nas escalas de sintomas quando comparado ao 

grupo de Controlo. Registaram-se diferenças estatisticamente significativas no Estado 

Saúde Global (p=0,001), Função Ocupacional (p=0,005), Função Emocional (p=0,003), 

Função Cognitiva (p=0,003) e Dor p=0,050). No último momento de avaliação (3 meses 

após a intervenção), registou-se um aumento nas escalas de função e uma redução dos 

sintomas no grupo Experimental, existindo diferenças estatisticamente significativas 

quando comparado aos valores do grupo de Controlo: ESG (p<0,001); FF (p<0,001; FO 

(p<0,001); FE (p<0,001), F (p<0,001); D (p<0,001);  IC (p<0,001); PF (p= 0,001); SM 

(p<0,001); SMS (p<0,001). Concluíram que a fisioterapia tem resultados efetivos na QdV 

das mulheres com cancro da mama, a curto prazo, no entanto, os efeitos mantêm-se 

após o final dos tratamentos. A fisioterapia consistiu em tratamentos individuais e 

aconselhamento. 

Oliveira et al. (2010) realizaram um estudo experimental (RCT) com o objetivo de 

estudar a influência da fisioterapia no decorrer da RT. Foram avaliadas 55 mulheres 

com cancro da mama submetidas a cirurgia e a realizar radioterapia, o grupo 

Experimental contou com 28 doentes e o grupo de Controlo com 27. O grupo 

Experimental foi submetido a um programa de fisioterapia em grupo (19 exercícios) ao 

longo dos tratamentos de radioterapia e o grupo de Controlo não foi alvo de nenhuma 

intervenção por parte da fisioterapia. A QdV foi avaliada com o recurso ao questionário 

FACT-B e FACT G, no início da radioterapia (2 a 3 meses pós-cirurgia), no final da 

radioterapia e 6 meses após o final da RT. Na escala emocional houve um melhor 

comportamento no grupo Experimental (p=0,01) ao longo das avaliações quando 

comparado ao grupo de Controlo. No final da radioterapia não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas entre grupos nas outras escalas do FACT B, FACT G e 

da Trial Outcome Index (soma das subescalas bem-estar físico, bem-estar funcional e 

subescalas mama). Seis meses após a RT a melhoria em relação ao início do 

tratamento teve um registo estatisticamente significativo apenas no grupo Experimental: 

escalas do FACT B (p=0,005), FACT-G (p=0,004) e da Trial Outcome Index (soma das 

subescalas bem-estar físico, bem-estar funcional e subescalas mama) (p=0,006). No 
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grupo de Controlo houve uma degradação das escalas acimas mencionadas entre o 

final de radioterapia e 6 meses após a radioterapia.  

Num estudo pré-experimental (n=10) realizado por Leites et al. (2010) foi avaliada a QdV 

de mulheres com cancro da mama submetidas a um programa de fisioterapia. A QdV 

foi avaliada através do questionário WHOQOL, 3 a 4 semanas após a cirurgia e 8 

semanas após o início do programa de fisioterapia. A fisioterapia iniciou-se 3 a 4 

semanas após a cirurgia, tendo-se realizado uma sessão semanal (40 minutos por 

sessão), tendo o doente realizado em casa um esquema de exercícios 3 vezes por 

semana. O programa de fisioterapia teve a duração de 8 semanas, baseando-se em 

exercícios de alongamento de fortalecimento muscular. Não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas, entre avaliações, no que respeita às diferentes 

dimensões da QdV, no entanto, registaram-se melhorias nos parâmetros relacionados 

com a satisfação com a saúde, com a capacidade para desempenhar as atividades 

diárias, com a satisfação com o trabalho e com a satisfação pessoal. O estudo contou 

com uma amostra muito reduzida, sem grupo de controlo e sem a utilização de técnicas 

individuais de fisioterapia. 

Cadmus et al. (2009) realizaram um estudo (RCT) com o objetivo de avaliar a influência 

do exercício físico sobre a QdV de mulheres com cancro da mama no decorrer da fase 

aguda de sobrevivência e fase alargada de sobrevivência. No estudo sobre a fase aguda 

de sobrevivência (doentes selecionados após a cirurgia e no início das terapias 

oncológicas) o grupo Experimental (n=25) foi submetido a um programa de exercícios 

ao domicílio no decorrer de 6 meses (supervisão por via telefónica) e o grupo de 

Controlo (n=25) aos cuidados tidos como habituais (sem acesso ao programa). No grupo 

estudado na fase alargada de sobrevivência (doentes com o tratamento por terapias 

adjuvantes terminado há pelo menos 12 meses), o grupo Experimental (n=37) foi 

submetido a um programa de exercícios supervisionados por um profissional com uma 

periodicidade de 3 vezes por semana e adicionalmente realizavam 2 vezes um 

programa sem auxílio, no decorrer de 6 meses. O grupo de Controlo não teve acesso 

ao programa. A avaliação da QdV foi realizada através do questionário FACT B e SF36, 

na baseline do estudo e 6 meses após o início do programa de exercícios. Em ambos 

os grupos (doentes na fase aguda de sobrevivência e na fase alargada de 

sobrevivência) não se registaram melhorias estatisticamente significativas ou 

clinicamente relevantes, entre avaliações, nas diferentes dimensões da QdV. 

Num estudo realizado por Silva et al. (2008) comparou-se o efeito de um programa de 

reabilitação na QdV de mulheres com cancro da mama submetidas a uma cirurgia com 

linfadenectomia axilar (LA) Vs mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgia 
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com BGS. A amostra foi constituída por 89 mulheres divididas em 3 grupos: 31 mulheres 

com LA; 58 mulheres com BGS, divididas em dois grupos, um (n= 30) submetido ao 

programa de reabilitação e outro (n=28) sem ser submetido ao programa. Foram 

avaliadas antes da cirurgia, no final do programa de reabilitação (30 dias após a cirurgia) 

e 6 meses após a cirurgia. O programa iniciou-se após a cirurgia, ao longo de 4 semanas 

(3 x semana). O apoio foi dado em grupo, com a colaboração de vários profissionais: 

fisioterapeuta (exercícios + prevenção), assistente social, enfermeiros e psicólogos. A 

avaliação da QdV foi realizada com recurso ao questionário FACT – B. O grupo com LA 

entre o período pré-operatório e o fim do programa de reabilitação teve uma melhoria 

estatisticamente significativa em algumas dimensões da QdV (sintomas mama, estado 

emocional, bem-estar físico, bem-estar funcional). Após 6 meses a melhoria a nível 

emocional era estatisticamente significativa. No grupo com BGS após o programa de 

reabilitação registou-se apenas uma melhoria estatisticamente significativa no estado 

emocional, mantendo-se essa tendência 6 meses após a cirurgia. Comparando os 

scores nas diferentes dimensões nos 3 grupos ao longo dos momentos de avaliação, 

não se observaram diferenças estatisticamente significativas em nenhum dos períodos. 

O programa de reabilitação constou de um apoio dado em grupo. 

Num estudo (RCT) realizado por BeursKens et al. (2007) avaliou-se a eficácia da 

fisioterapia na função do ombro, dor e QdV de doentes com cancro da mama 

submetidas a cirurgia com linfadenectomia axilar. O grupo Experimental (n= 15) recebeu 

tratamentos de fisioterapia individual 2 semanas após a cirurgia (uma a duas vezes por 

semana até perfazer em média 9 sessões) no decorrer de 3 meses. As doentes eram 

aconselhadas a realizar diariamente um esquema de exercícios de 10 minutos. O grupo 

de Controlo (n=15) recebeu apenas um folheto com alguma informação de prevenção e 

de exercícios pós-cirurgia, não tendo o acompanhamento de um fisioterapeuta. A QdV 

foi avaliada através do questionário Sickness Impact Profile – Short Version (SIP). No 

final de 3 meses e 6 meses registou-se melhoria estatisticamente significativa (p<0,001) 

no grupo Experimental quando comparado ao grupo de Controlo na função do membro 

superior e na dor. Não se registaram diferenças estatisticamente significativas entre 

grupos na força de preensão e na diferença de volumes de membros. Observou-se uma 

melhoria na QdV aos 3 meses e 6 meses no grupo Experimental Vs grupo de Controlo, 

no entanto, quando ajustado para fatores de confundimento registou-se uma diferença 

estatisticamente significativa entre grupos aos 3 meses (p=0,035), não existindo  

diferença estatisticamente significativa aos 6 meses.  

No estudo (RCT) realizado por Mutrie et al. (2007) estudou-se os benefícios do exercício 

de grupo supervisionado sobre a qualidade de vida de mulheres com cancro da mama 
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na fase de tratamento. O grupo Experimental (n=101) recebeu os cuidados habituais e 

foi alvo de um programa de exercícios (14 exercícios) em grupo supervisionado (duas 

classes por semana) no decorrer de 12 semanas. Este grupo foi aconselhado a realizar 

o esquema de exercícios em casa uma vez por semana. O grupo de Controlo recebeu 

os cuidados habituais a nível hospitalar e um folheto com linhas de orientação sobre o 

exercício físico em doentes com patologia oncológica. Este grupo não foi alvo de um 

programa de exercícios. O instrumento de medida de QdV utilizado foi o FACT. Foram 

realizadas avaliações na baseline (em média 6 meses após o diagnóstico), 12 semanas 

após o início do programa de exercícios e 6 meses após o programa. Realizando uma 

comparação entre grupos 12 semanas após o início do programa, apenas se registaram 

diferenças estatisticamente significativas entre grupos para os sintomas específicos de 

mama e para a mobilidade do ombro, apresentando o grupo Experimental melhores 

scores. Após 6 meses houve diferenças estatisticamente significativas entre grupos na 

QdV global, na função social, nos sintomas específicos do cancro da mama e na função 

do membro superior, registando o grupo Experimental valores compatíveis com uma 

melhor qualidade de vida.  

Gordon et al. (2005) realizaram um estudo Quasi–Experimental com o objetivo de 

comparar dois tipos de intervenção precoce no cancro da mama Vs um grupo de 

Controlo. Um dos grupos (n=36) teve o apoio de um fisioterapeuta ao domicílio, 5 dias 

após a cirurgia e ao longo de 6 semanas (3 x semana, aproximadamente 1 hora). O 

outro grupo intervencionado (n=31) teve o apoio por parte de um educador físico (num 

ginásio), 4 a 8 semanas após a cirurgia e ao longo de 8 semanas, com uma frequência 

de uma sessão por semana com a duração de uma a duas horas. O grupo de Controlo 

foi constituído por 208 mulheres com cancro da mama no mesmo período pós-cirúrgico. 

A comparação entre os 3 grupos foi feita apenas aos 6 e 12 meses pós diagnóstico. 

Utilizou-se como instrumento de avaliação da QdV o questionário FACT G e o FACT- B. 

Comparando os grupos intervencionados após a aplicação do programa, verificou-se 

que o grupo com apoio por parte de um fisioterapeuta (2 meses após a cirurgia) teve 

uma melhoria clínica estatisticamente significativa, na função física, nos sintomas do 

membro superior, no estado de saúde global e na função do membro superior. No grupo 

submetido a uma intervenção por parte de um educador físico, não houve diferenças 

estatisticamente significativas para os scores obtidos antes e após a intervenção. Dos 

6 aos 12 meses pós-diagnóstico os valores médios para as escalas de função e de 

sintomas melhoraram nos 3 grupos, não existindo diferenças estatisticamente 

significativas entre grupos. Em 20% a 40% das mulheres houve um declínio dos valores 

médios dos scores. A intervenção precoce da fisioterapia parece ter um efeito 
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importante no curto prazo para a componente física, psíquica e na QdV global da mulher 

com cancro da mama submetida a cirurgia.  

Num estudo (RCT) realizado por Campbell et al. (2005) avaliou-se a influência de um 

programa de exercícios aplicado a doentes com cancro da mama na fase de tratamento 

adjuvante por quimioterapia ou radioterapia sobre a QdV. O grupo Experimental contou 

com 12 mulheres com cancro da mama e o grupo de Controlo com 10. A QdV foi 

avaliada através do questionário FACT G e FACT B, antes do início do programa de 

exercícios e no final das 12 semanas de exercícios. O programa de exercícios teve início 

entre a 2ª e 3ª semana de radioterapia e entre o 2º e 3º tratamento de quimioterapia. O 

programa foi aplicado no decorrer de 12 semanas, com uma periodicidade de 2 sessões 

supervisionadas por semana ao longo de 30 minutos cada. No final das 12 semanas o 

grupo experimental apresentou uma melhoria nas escalas de função e de sintomas, 

contrastando com uma degradação dessas mesmas escalas no grupo de Controlo, 

existindo entre grupos uma diferença estatisticamente significativa na QdV global. 

Moreira e Manaia (2005) realizaram um estudo pré–experimental (n=14) com o objetivo 

de avaliar a efetividade do tratamento de fisioterapia na QdV de mulheres submetidas a 

mastectomia. A QdV foi avaliada através de um questionário construído e validado pela 

universidade estadual de Londrina (Brasil), após a cirurgia e 8 meses após a cirurgia. 

Após o tratamento individual de fisioterapia registou-se uma melhoria estatisticamente 

significativa (p<0,05) na QdV global, na função física e na sexualidade. O estudo contou 

com uma amostra reduzida e não contou com um grupo de controlo. 
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APÊNDICE III 

Questionário para Recolha de Dados Sociodemográficos e Clínicos 
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Dados Sociodemográficos e Clínicos 

 

Grupo:____________Data:______________ 

Nº do processo:______________ 

Nome:_________________________________________________________________ 

                                              

Data de nascimento:____________ 

Grau de escolaridade:______________________________ 

Estado Civil:______________________________________ 

Profissão:__________________________________________ 

Diagnóstico clínico:______________________________________________________ 

Médico responsável:_____________________________________________________ 

História clínica anterior:___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Terapias oncológicas antes da cirurgia:_______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Tipo de cirurgia:_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Terapias oncológicas após a cirurgia:________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE IV 

Pedido de colaboração ao Instituto Português de Oncologia de Lisboa 

Francisco Gentil 
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Exmo. Senhor Dr. Francisco Ramos               

Presidente do Conselho de Administração do 

                                                                 Instituto  Português de Oncologia de Lisboa FG    

 

 

Lisboa, 2013-02-04 

Assunto: Realização de estudo de investigação 

 

Nuno Miguel de Faria Bento Duarte, fisioterapeuta do Serviço de Medicina Física e de 

Reabilitação do IPOLFG, encontrando-se a frequentar o Doutoramento em Saúde Pública 

na especialidade de Epidemiologia na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade 

Nova de Lisboa, vem por este meio solicitar a V Exª autorização para a realização de um 

estudo de investigação na instituição que superiormente dirige, nos moldes referidos no 

projeto de  Investigação (cópia em anexo). 

O estudo tem como titulo “Fisioterapia: Influência na Qualidade de Vida da Mulher 

com Cancro da Mama Submetida a Cirurgia com Biópsia do Gânglio Sentinela”. 

O objetivo do estudo é avaliar se a fisioterapia contribui para a melhoria das diferentes 

dimensões da Qualidade de Vida das mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgia 

com biópsia do gânglio sentinela e a outras terapias oncológicas.  

Os responsáveis do projeto por parte da Escola Nacional de Saúde Pública são o Sr. 

Professor Doutor Pedro Aguiar (orientação) e a Sra. Professora Doutora Paula Lobato de 

Faria (coorientação), que se apresentam disponíveis para qualquer esclarecimento. 

Agradecendo antecipadamente a atenção dispensada, apresenta os melhores 

cumprimentos. 

Pede deferimento, 
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APÊNDICE V 

Termo Informativo do Estudo 
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TERMO EXPLICATIVO DO ESTUDO 

 

Fisioterapia: Influência na Qualidade de Vida da Mulher com Cancro 

da Mama Submetida a Cirurgia com Biópsia do Gânglio Sentinela. 

  

Investigador: Nuno Duarte (Fisioterapeuta / Serviço de Medicina Física e Reabilitação do 

IPOLFG)  

 

O Cancro da mama e as terapias utilizadas no seu tratamento, podem alterar todos os 

domínios da qualidade de vida (QdV): estado físico, estado emocional, qualidade das 

relações sociais. 

A fisioterapia pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida da mulher com cancro 

da mama submetida a cirurgia com esvaziamento ganglionar axilar e a outras terapias 

oncológicas. 

O Serviço de Medicina Física e de Reabilitação do Instituto Português de Oncologia de 

Lisboa Francisco Gentil (IPOLFG) presta um apoio precoce a todas as mulheres com 

cancro da mama submetidas a cirurgia com esvaziamento ganglionar axilar. Não 

existindo o mesmo procedimento em relação às mulheres que são somente submetidas a 

uma cirurgia mamária com biópsia do gânglio sentinela. Importa pois esclarecer, se a 

fisioterapia tem influência na QdV deste último grupo de doentes. 

O objetivo deste estudo é saber se a fisioterapia contribui para a melhoria da Qualidade 

de Vida das mulheres com cancro da mama submetidas a cirurgia com biópsia do gânglio 

sentinela.  

Este será um estudo quase experimental, com uma amostra constituída por dois grupos 

com 90 indivíduos cada, selecionados de entre uma população constituída pelos utentes 

do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, que tenham sido submetidos a uma 

cirurgia a cancro da mama com biópsia do gânglio sentinela e a outras terapias 

oncológicas.  
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Todos os sujeitos que integram o estudo terão que responder a um questionário sobre 

Qualidade de Vida. Esta avaliação será realizada em 4 momentos: 3 a 4 semanas após a 

cirurgia, 3 meses após a cirurgia, 6 meses após a cirurgia e 9 meses após a cirurgia. 

Os sujeitos serão distribuídos aleatoriamente por dois grupos. Um dos grupos receberá o 

apoio de um fisioterapeuta, a partir das 3 a 4 semanas após a cirurgia e até obter uma 

função normal ou até ter terminado um eventual tratamento por radioterapia. O outro 

grupo não será submetido a tratamentos de fisioterapia, de acordo com os procedimentos 

protocolados atualmente para essa situação clínica. 

O presente estudo não acarreta riscos nem traz desvantagens aos doentes, 

independentemente do grupo em que fiquem inseridos. 

Todo o material recolhido no estudo será codificado e tratado de forma confidencial, 

sendo conservado sob a responsabilidade dos investigadores, estando os resultados à 

disposição, a pedido dos interessados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados será 

notificada e as leis de proteção de dados pessoais serão observadas. 

 

A escolha de participar ou não no estudo é voluntária. Caso o utente não consinta a sua 

participação no estudo ou o abandone, a qualidade dos cuidados prestados pelo Instituto 

Português de Oncologia de Lisboa, não será em nada afetada. 
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APÊNDICE VI 

Termo de Consentimento 
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CONSENTIMENTO  INFORMADO 

 

Reconheço que os procedimentos da investigação descritos na carta anexa me foram 

explicados e todas as minhas questões foram esclarecidas de forma satisfatória. 

Compreendo igualmente que a participação no estudo não acarreta riscos, não tendo 

também vantagens comprovadas. 

 

Compreendo que tenho direito de colocar, agora e durante o desenvolvimento do estudo, 

qualquer questão relacionada com o mesmo, tendo-me sido garantido que os dados que 

me dizem respeito serão guardados de forma confidencial e que nenhuma informação será 

publicada ou comunicada, incluindo a minha identidade, sem a minha permissão. 

 

Compreendo que sou livre de, a qualquer momento, abandonar o estudo, sabendo também 

que, caso participe no estudo ou o abandone, a qualidade dos cuidados prestados pelo 

Instituto Português de Oncologia de Lisboa não será em nada afetada. 

 

Pelo presente documento, eu consinto a minha participação plena no estudo. 

 

 

Nome: 

 

Assinatura: 

 

Assinatura dos investigadores: 

 

 

 

Data: 
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APÊNDICE VII 

Distribuição da normalidade nas variáveis quantitativas do estudo 
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Testes de normalidade (Kolmogorov –Smirnov e Shapiro- Wilk) para as variáveis dependentes 
e independentes na baseline do estudo. 

Variável Grupo de Estudo Valor p 
(Kolmogorov-Smirnov) 

 

Valor p 
(Shapiro-Wilk) 

Idade Grupo de Controlo 
Grupo Experimental 

0,040 
0,200 

0,106 
0,807 

Anos de Escolaridade Grupo de Controlo 
Grupo Experimental 

<0,001 
0,006 

<0,001 
<0,001 

Estado de Saúde 
Global 

Grupo de Controlo 
Grupo Experimental 

<0,001 
<0,001 

0,009 
<0,001 

Função Física Grupo de Controlo 
Grupo Experimental 

<0,001 
<0,001 

<0,001 
<0,001 

Função Ocupacional Grupo de Controlo 
Grupo Experimental 

<0,001 
<0,001 

<0,001 
<0,001 

Função Emocional Grupo de Controlo 
Grupo Experimental 

<0,001 
<0,001 

<0,001 
<0,001 

Função Social Grupo de Controlo 
Grupo Experimental 

<0,001 
<0,001 

<0,001 
<0,001 

Fadiga Grupo de Controlo 
Grupo Experimental 

0,001 
<0,001 

<0,001 
<0,001 

Dor Grupo de Controlo 
Grupo Experimental 

<0,001 
<0,001 

<0,001 
<0,001 

Imagem Corporal Grupo de Controlo 
Grupo Experimental 

<0,001 
<0,001 

<0,001 
<0,001 

Perspetiva Futura Grupo de Controlo 
Grupo Experimental 

<0,001 
<0,001 

<0,001 
<0,001 

Sintomas Mama Grupo de Controlo 
Grupo Experimental 

<0,001 
<0,001 

<0,001 
0,002 

Sintomas Membro 
Superior 

Grupo de Controlo 
Grupo Experimental 

<0,001 
<0,001 

<0,001 
<0,001 

 
Testes de normalidade (Kolmogorov –Smirnov e Shapiro- Wilk) para as variáveis dependentes 
no 2º momento de avaliação. 

Variável Grupo de Estudo Valor p 

(Kolmogorov-Smirnov) 

 

Valor p 

(Shapiro-Wilk) 

Estado de Saúde 

Global 

Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

0,001 

<0,001 

0,026 

<0,001 

Função Física Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

0,003 

<0,001 

0,002 

<0,001 

Função Ocupacional Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Função Emocional Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

0,011 

<0,001 

0,003 

Função Social Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Fadiga Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Dor Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Imagem Corporal Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Perspetiva Futura Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Sintomas Mama Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Sintomas Membro 

Superior 

Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 
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Testes de normalidade (Kolmogorov –Smirnov e Shapiro- Wilk) para as variáveis dependentes no 3º 

momento de avaliação. 

Variável Grupo de Estudo Valor p 

(Kolmogorov-Smirnov) 

 

Valor p 

(Shapiro-Wilk) 

Estado de Saúde 

Global 

Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

0,007 

0,034 

0,026 

Função Física Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Função Ocupacional Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Função Emocional Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

0,002 

<0,001 

0,001 

Função Social Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Fadiga Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

0,006 

<0,001 

0,001 

Dor Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Imagem Corporal Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Perspetiva Futura Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Sintomas Mama Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Sintomas Membro 

Superior 

Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

 
Testes de normalidade (Kolmogorov –Smirnov e Shapiro- Wilk) para as variáveis dependentes 
no 4º momento de avaliação. 

Variável Grupo de Estudo Valor p 

(Kolmogorov-Smirnov) 

 

Valor p 

(Shapiro-Wilk) 

Estado de Saúde 

Global 

Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

0,001 

<0,001 

0,020 

<0,001 

Função Física Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Função Ocupacional Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Função Emocional Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

0,002 

0,001 

<0,001 

0,001 

Função Social Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Fadiga Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Dor Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Imagem Corporal Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Perspetiva Futura Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Sintomas Mama Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

Sintomas Membro 

Superior 

Grupo de Controlo 

Grupo Experimental 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

<0,001 
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ANEXO I 

Questionário EORTC QLQ – 30 e o Seu Questionário Complementar 

(específico para cancro da mama) EORTC QLQ – 23 
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PORTUGUESE 

 

EORTC QLQ-C30 (version 3) 
 
Gostaríamos de conhecer alguns pormenores sobre si e a sua saúde. Responda você mesmo/a, por favor, a todas 
as perguntas fazendo um círculo à volta do número que melhor se aplica ao seu caso. Não há respostas certas 
nem erradas. A informação fornecida é estritamente confidencial. 
 
Escreva as iniciais do seu nome:   bbbb 

A data de nascimento (dia, mês, ano):   cececdde 

A data de hoje (dia, mês, ano):   31 cececdde 

  

  Não  Um Bastante Muito 
   pouco 
1. Custa-Ihe fazer esforços mais violentos, por exemplo,  
 carregar um saco de compras pesado ou uma mala? 1 2 3 4 
 
2. Custa-lhe percorrer uma grande distância a pé? 1 2 3 4 
 
3. Custa-lhe dar um pequeno passeio a pé, fora de casa? 1 2 3 4 
 
4. Precisa de ficar na cama ou numa cadeira durante o dia? 1 2 3 4 
 
5. Precisa que o/a ajudem a comer, a vestir-se,  
 a lavar-se ou a ir à casa de banho? 1 2 3 4 
 
 
Durante a última semana : Não  Um Bastante Muito 
   pouco 
6. Sentiu-se limitado/a no seu emprego ou no  
 desempenho das suas actividades diárias? 1 2 3 4 
 
7. Sentiu-se limitado/a na ocupação habitual dos seus  
 tempos livres ou noutras actividades de laser? 1 2 3 4 
 
8. Teve falta de ar? 1 2 3 4 
 
9. Teve dores?         1 2 3 4 
 
10. Precisou de descansar? 1 2 3 4 
 
11. Teve dificuldade em dormir?     1 2 3 4 
 
12. Sentiu-se fraco/a?    1 2 3 4 
 
13. Teve falta de apetite?    1 2 3 4 
 
14. Teve enjoos?             1 2 3 4 
 
15. Vomitou?          1 2 3 4 
 
 

 Por favor, passe à página seguinte 
 



PORTUGUESE 

 
 
Durante a última semana : Não  Um Bastante Muito 
   pouco 
 
16. Teve prisão de ventre?    1 2 3 4 
 
17. Teve diarreia? 1 2 3 4 
 
18. Sentiu-se cansado/a? 1 2 3 4 
 
19. As dores perturbaram as suas actividades diárias? 1 2 3 4 
 
20. Teve dificuldade em concentrar-se, por exemplo, 
 para ler o jornal ou ver televisão? 1 2 3 4 
 
21. Sentiu-se tenso/a? 1 2 3 4 
 
22. Teve preocupações? 1 2 3 4 
 
23. Sentiu-se irritável? 1 2 3 4 
 
24. Sentiu-se deprimido/a? 1 2 3 4 
 
25. Teve dificuldade em lembrar-se das coisas? 1 2 3 4 
 
26. O seu estado físico ou tratamento médico 
 interferiram na sua vida familiar? 1 2 3 4 
 
27. O seu estado físico ou tratamento médico         
 interferiram na sua actividade social? 1 2 3 4 
 
28. O seu estado físico ou tratamento médico         
 causaram-Ihe problemas de ordem financeira? 1 2 3 4 

 
Nas perguntas que se seguem faça um círculo à volta do número, entre 1 e 7, que 
melhor se aplica ao seu caso 
 
29. Como classificaria a sua saúde em geral durante a última semana? 
 
  1 2 3 4 5 6 7 
 
  Péssima      Óptima 
 
 
30. Como classificaria a sua qualidade de vida global durante a última semana? 
 
  1 2 3 4 5 6 7 
 
  Péssima      Óptima   
 
 
© Copyright 1995 EORTC Study Group on Quality of Life. Todos os direitos reservados.    Version 3.0. 



 

EORTC  QLQ - BR23 
 

 

Às vezes os doentes relatam que tem os seguintes sintomas ou problemas. Por favor, indique em que 
medida sentiu estes sintomas ou problemas durante a semana passada. 
  
 

Durante a semana passada: Não Um  Bas-  Muito 
  pouco tante 
 
31. Sentiu secura na boca? 1 2 3 4 
 
32. A comida e a bebida souberam-lhe de forma diferente  
 da habitual? 1 2 3 4 
 
33. Os olhos doeram-lhe, picaram ou choraram? 1 2 3 4 
 
34. Caiu-lhe algum cabelo? 1 2 3 4 
 
35. Só responda a esta pergunta se teve quedas de cabelo: 
 Ficou preocupada com as quedas de cabelo? 1 2 3 4 
 
36. Sentiu-se doente ou indisposta? 1 2 3 4 
 
37. Teve afrontamentos? 1 2 3 4 
 
38. Teve dores de cabeça? 1 2 3 4 
 
39. Sentiu-se menos atraente fisicamente  
 devido à doença e ao tratamento ? 1 2 3 4 
 
40. Sentiu-se menos feminina por causa da 
 doença e do tratamento? 1 2 3 4 
 
41. Teve dificuldade em olhar para o seu corpo, nua? 1 2 3 4 
 
42. Sentiu-se pouco satisfeita com o seu corpo? 1 2 3 4 
 
43. Preocupou-se com o seu estado de saúde no futuro? 1 2 3 4 
 
 
  
Durante as últimas quatro semanas: Não Um  Bas-  Muito 
  pouco tante 
 
44. Até que ponto sentiu desejo sexual? 1 2 3 4 
 
45. Até que ponto esteve sexualmente activa?  
 (com ou sem relações sexuais) 1 2 3 4 
 
46. Só responda a esta pergunta se esteve sexualmente activa: 
 Até que ponto as relações sexuais deram lhe prazer? 1 2 3 4 
 
 
 

Por favor, passe para a página seguinte 



 
 
 
Durante a última semana: Não Um  Bas-  Muito 
  pouco tante 
 
47. Teve dores no braço ou no ombro? 1 2 3 4 
 
48. Teve o braço ou a mão inchados? 1 2 3 4 
 
49. Teve dificuldade em levantar o braço ou  
 fazer movimentos laterais com ele? 1 2 3 4 
 
50. Sentiu dores na área da mama afectada? 1 2 3 4 
 
51. A área da mama afectada inchou? 1 2 3 4 
 
52. Sentiu a área da mama afectada muito sensível?  1 2 3 4 
 
53. Teve problemas de pele na área ou à volta da área da mama  
 afectada? (por exemplo, comichão, pele seca, pele a escamar) 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
© Copyright 1995 EORTC Quality of Life Study Group, version 1.0. All rights reserved. 



  

297 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

Autorização Para a Utilização do Questionário (EORTC QLQ – 30 e o seu 

questionário complementar EORTC QLQ – 23), Concedida pela European 

Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC). 
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QLQ-C30 download request from Nuno Duarte 

 

16-09-2012  

qlqc30@eortc.be 

Para nmfbduarte@netcabo.pt 

De: qlqc30@eortc.be  

Enviada: domingo, 16 de Setembro de 2012 16:07:40 

Para:  nmfbduarte@netcabo.pt  

Dear Sir/Madam, 

  

Please find below the links where you can download the documents you 

requested. 

  

Best regards, 

  

Your data: 

  

Title: Pt 

Firstname: Nuno 

Lastname: Duarte 

Hospital/Institution: Instituto Português de Oncologia de Lisboa FG 

Address: Rua prof.Lima Basto 

County/State: Lisboa 

Postal Code: 1099-023 

Country: Portugal 

Phone: 00351 217200419 

Fax: 00351 217248740 

Email: nmfbduarte@netcabo.pt 

Protocol: Physical Therapy: The Influence on Quality of life of Women 

with Breast Cancer 

  

Documents requested: 

  

QLQ-C30 Core Questionnaire in Portuguese  

Breast Module (BR23) in Portuguese  

QLQ-C30 Scoring Manual 

Full reference values 

Latest issue of the EORTC Quality of Life Group Newsletter 

Scoring Instructions: Breast BR23 

  

URLs: 

  
http://www.eortc.be/home/qol/files/C30/QLQ-C30%20Portuguese.pdf 

http://www.eortc.be/home/qol/files/BR23/BR23%20Portuguese.pdf 

http://www.eortc.be/home/qol/files/SCManualQLQ-C30.pdf 

http://www.eortc.be/home/qol/files/RV/RV_complete.pdf 

http://www.eortc.be/home/qol/files/QOL_newsletter.pdf 

http://www.eortc.be/home/qol/files/ScoringInstructions/BR23_summary.pdf 

  

If the links don't work, you can copy and paste the entire URL (so with .pdf included) 

into your browser and that should work.If you are having other technical difficulties 

please contact us by email: qlqc30@eortc.be 

  

mailto:qlqc30@eortc.be
mailto:nmfbduarte@netcabo.pt
http://www.eortc.be/home/qol/files/C30/QLQ-C30%20Portuguese.pdf
http://www.eortc.be/home/qol/files/BR23/BR23%20Portuguese.pdf
http://www.eortc.be/home/qol/files/SCManualQLQ-C30.pdf
http://www.eortc.be/home/qol/files/RV/RV_complete.pdf
http://www.eortc.be/home/qol/files/QOL_newsletter.pdf
http://www.eortc.be/home/qol/files/ScoringInstructions/BR23_summary.pdf
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ANEXO III 

Parecer do Conselho de Investigação do IPOLFG 
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ANEXO IV 

Parecer da Comissão de Ética do IPOLFG 
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ANEXO V 

Parecer da Unidade de Investigação Clínica do IPOLFG 
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