
Introdução 

O enfaixamento compressivo funcional em oito pode atingir uma 
pressão no membro superior maior durante o movimento quando 
comparado a técnica em espiral.

Conclusão

Estudo conduzido com 23 mulheres com idade média de 64 
(±11.8) anos, frequentadoras do Núcleo de Ensino Pesquisa e 
Reabilitação de Mastectomizadas (REMA), da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP/USP), submetidas ao 
tratamento do câncer de mama com linfedema no membro superior 
homolateral a cirurgia. 

O estudo foi desenvolvido a partir da aprovação da Comissão de 
Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, 
CAAE 90238218.7.0000.5440. 

As pacientes foram avaliadas na posição sentada, com o membro 
superior apoiado sobre um suporte, com equipamento acoplado no 
membro de acordo com critérios estabelecidos por Damstra et al., 
2009 e Kang et al., 2012, composto por uma bolsa inflável de 
borracha de formato laminar conectada a um manômetro e por 
uma válvula, desenvolvido para aferir pressão na região de braço e 
antebraço exercida pelo ECF. 

O ECF foi aplicado com diferentes técnicas, em “oito” e “espiral”, 
com ataduras elásticas de algodão 5 cm, 10 cm, 15 cm desde os 
dedos até a região axilar em quatro camadas. As pressões foram 
analisadas com o membro superior em repouso, e após o teste 
Jebsen Taylor, que mimetiza as atividades de vida diária, 
representando o movimento.
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Figura 2. Itens do teste de 
funcionalidade Jebsen Taylor, 
composto por  diferentes objetos. 
Fonte: Arquivo pessoal.
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Avaliar a variação da pressão nas diferentes técnicas de 
enfaixamento compressivo funcional “em oito” e “em espiral” no 
repouso e em movimento.

Agradecimentos

Objetivo 

O enfaixamento compressivo funcional (ECF) é um recurso 
fisioterapêutico  amplamente utilizado no controle do linfedema 
decorrente do tratamento de câncer de mama. Esse possui 
diferentes modalidades de tratamento e parâmetros, utilizando 
múltiplas camadas de ataduras em camadas, entretanto, não há 
uma comparação da pressão exercida nas diferentes técnicas.

Resultados
Não foi observada diferença significativa na comparação na região 
de membro superior entre as diferentes técnicas utilizadas no 
repouso. Em movimento, houve diferença significativa na técnica em 
oito quando comparado a técnica em espiral (p=0.001) na região de 
antebraço e braço (Tabela 1).

Figura 1. Equipamento para 
mensuração da pressão, composto de 
borracha de formato laminar 
conectada a um manômetro e por 
uma válvula. Fonte: Arquivo pessoal.

Local Situação
Comparação

DP* de ECF** 
em Espiral

DP* de 
ECF** em 

Oito

Diferença 
estimada

Valor p 

Braço Repouso 33.7(±8.42) 38.04(±6.17) -4,35 0,0743

Braço Mínimo 53.91(±8.39) 59.13(±7.33) -5,22 0,0324***

Braço Máximo 89.57(±15.81) 104.3(±14.17) -14,78 0,0001***

Antebraço Repouso 38.26(±7.01) 42.61(±8.51) -4,35 0,0743

Antebraço Mínimo 56.09(±7.22) 61.3(±9.68) -5,22 0,0324***

Antebraço Máximo 84.35(±11.99) 98.04(±12.13)
 

-13,70 0,0001***

Mínimo: mínimo de pressão exercida pelo ECF durante o movimento; 
Máximo: máximo de pressão exercida pelo ECF durante o movimento;
*DP: Desvio Padrão
**ECF: Enfaixamento compressivo funcional; 
***p<0,05: Valor de p significativo.

Tabela 1. Resultados da comparação da variável pressão 
(mmHg) exercida pelo enfaixamento compressivo funcional em 
espiral ou em oito sobre o tecido, durante o repouso e o 
momento, na região de braço e antebraço. n=23.


