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RESUMO 

 

KNACK, R. A. Efeitos do tratamento oncológico no estado nutricional, nos marcadores 

de estresse oxidativo e na qualidade de vida de pacientes com câncer de estômago e de 

esôfago. 2015. 102 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, 2015. 

Objetivo: Avaliar as vitaminas e as enzimas envolvidas na defesa antioxidante e os 

marcadores de peroxidação lipídica durante o tratamento oncológico de pacientes com 

neoplasia de estômago ou de esôfago Casuística: O estudo prospectivo longitudinal foi 

conduzido com 14 pacientes com neoplasia de estômago ou de esôfago [62,1 anos (IC95% 

55,6-68,6)], sob tratamento oncológico em unidade especializada. O estudo incluiu também 

15 voluntários saudáveis [61,3 anos (IC95% 57,3-65,3)]. Métodos: Foram aplicados os 

questionários de ingestão alimentar (Recordatórios de 24h), de qualidade de vida (FACT G), 

de fadiga (FACIT Fatigue) e inquéritos relacionados com efeitos adversos e de toxicidade 

(CTCAE) que potencialmente interferem na ingestão alimentar e no estado nutricional. Foram 

feitas as medidas antropométricas, a impedância bioelétrica e coleta de sangue para os exames 

laboratoriais. Foram dosadas as vitaminas antioxidantes C e E, as enzimas superóxido 

dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPx), além dos marcadores de peroxidação 

lipídica, malondialdeído (MDA) e 8-isoprostano. No Grupo Câncer, os procedimentos foram 

feitos antes do início, na metade e ao término do tratamento oncológico; o Grupo Controle foi 

submetido às mesmas avaliações em apenas uma ocasião. A análise estatística foi feita por 

meio do software Statistica 8.0, usando testes estatísticos não paramétricos. Resultados: Não 

foram observadas diferenças nos escores de qualidade e de fadiga. As reações adversas 

relacionadas ao tratamento oncológico foram redução da ingestão de alimentos, saliva espessa 

com alteração no paladar e náuseas. Antes do início do tratamento, os pacientes com câncer já 

haviam perdido 17% do peso em relação ao usual; o peso corporal e o IMC reduziram entre a 

primeira e a terceira avaliação, mas não houve alteração na composição de massa corporal 

magra e gorda, na ingestão energética e da maioria dos macronutrientes no decorrer do 

estudo. Quando comparados ao Grupo Controle, o Grupo Câncer apresentou menores valores 

de vitamina C [10,8 (IC95%4,5-17,0) vs. 25,5 (IC95%19,9-30,7) µmol/L], maiores valores 

da SOD [2056 (IC95%1933-2178) vs. 1595 (IC95%1430-1761) USOD/gHb] e MDA [0,73 

(IC95%0,50-0,88) vs. 0,29 (IC95%0,25-0,33) µmol/]. No decorrer do estudo, houve 

diminuição nos níveis de SOD entre a primeira e a segunda [2056 (IC95%1933-2178) vs. 

1973 (IC95%1826-2120) USOD/gHb] e entre a primeira e a terceira avaliação [2056 

(IC95%1933-2178) vs. 1827 (IC95%1687-1967) USOD/gHb]. A concentração da vitamina C 

permaneceu baixa e os valores da GPx, vitamina E, MDA e 8-isoprostano permaneceram 

inalterados durante o estudo. Conclusões: O tratamento oncológico reduziu o peso, mas não 

alterou os escores de qualidade de vida e de fadiga. No início do estudo, a baixa concentração 

da vitamina C e os valores aumentados da SOD e do MDA sugerem que o processo tumoral 

induz o estresse oxidativo e a peroxidação lipídica. A redução da atividade da SOD e os 

valores inalterados da GPx, vitamina C, vitamina E, MDA e isoprostano ao longo do estudo, 

sugerem que o tratamento oncológico não intensifica o estresse oxidativo. 

Palavras-chave: estresse oxidativo; estado nutricional; tratamento oncológico; qualidade de 

vida. 
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ABSTRACT 

 

KNACK, R. A. Effects of oncological treatment in nutritional status, oxidative stress 

markers and quality of life in gastric and esophageal cancer patients. 2015. 102 f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, 2015. 

Objective: To evaluate the vitamins and the enzymes involved in antioxidant defense and 

lipid peroxidation markers for cancer treatment of patients with gastric or esophageal cancer. 

Subjects: The prospective longitudinal study was conducted with 14 patients with gastric or 

esophageal cancer [62,1 years (IC95% 55,6-68,6)], under cancer treatment in a specialized 

unit. The study also included 15 healthy volunteers [61,3 years (IC95% 57,3-65,3)]. 

Methods: The questionnaires about dietary intake (24-hour Dietary Recall), quality of life 

(FACT-G), fatigue (FACIT-Fatigue) and inquiries related adverse effects and toxicity 

(CTCAE) that potentially interfere with food intake and nutritional status were applied. The 

anthropometric measurements, the bioelectrical impedance and blood collection for laboratory 

tests were made. The antioxidant vitamins C and E, the enzymes superoxide dismutase (SOD) 

and glutathione peroxidase (GPx) were dosed, beyond the markers of lipid peroxidation, 

malondialdehyde (MDA) and 8-isoprostane. In the Cancer Group, the procedures were done 

before the start, in the middle and at the end of cancer treatment; the Control Group 

underwent the same evaluations on only one occasion. The statistical analysis was performed 

using Statistica 8.0 software, using non-parametric statistical tests. Results: There were no 

differences in the quality and fatigue scores. The adverse reactions related to cancer treatment 

were the reduction of dietary intake, thick saliva with altered taste and nausea. Before the 

treatment, the patients with cancer had already lost 17% of weight with respect to the usual; 

the body weight and IMC reduced between the first and the third evaluation, but there was no 

change in the composition of lean and fat mass, energy intake and most micronutrient during 

the study. When compared to the Control Group, the Cancer Group had lower vitamin C [10,8 

(IC95% 4,5-17,0) vs. 25.5 (IC95% 19,9-30,7) µmol/L], higher values of SOD [2056 (IC95% 

1933-2178) vs. 1595 (IC95% 1430-1761) USOD/gHb] and MDA [0,73 (IC95% 0,50-0,88) vs. 

0,29 (IC95% 0,25-0,33) µmol/L]. During the study, there was a decrease in the levels of SOD 

between the first and the second [2056 (IC95% 1933-2178) vs. 1973 (IC95% 1826-2120) 

USOD/gHb] and between the first and the third evaluation [2056 (IC95% 1933-2178) vs. 

1827 (IC95% 1687-1967) USOD/gHb]. The concentration of vitamin C remained low and 

values of GPx, vitamin E, MDA and 8-isoprostane were unchanged during the study. 

Conclusions: The cancer treatment reduced the weight but did not change the quality of life 

scores and fatigue. At the beginning of the study, the low concentration of vitamin C and 

increased levels of SOD and MDA suggest that the tumor process induced oxidative stress 

and lipid peroxidation. The reduction of the SOD activity and the unchanged values GPx, 

vitamin C, vitamin E, MDA and isoprostane throughout the study suggest that the cancer 

treatment does not enhance oxidative stress. 

Keywords: oxidative stress; nutritional status; cancer treatment; quality of life. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. Epidemiologia dos cânceres 

 

As neoplasias são a segunda maior causa de morte entre os países desenvolvidos, 

perdendo apenas para as doenças cardiovasculares (Brasil, 2012).  Segundo a Organização 

Mundial de Saúde, a distribuição de mortes por cânceres pelo mundo não é homogênea. 

Entre os anos de 1960 e 2000, a mortalidade por cânceres aumentou de 15% para 25% nos 

países desenvolvidos. Já nos países em desenvolvimento, entre os anos de 1985 e 1997, 

observou-se um aumento de 6% para 9% nos índices de mortalidade (Garófolo et al., 

2004). Em 2012, houve 14,1 milhões de novos casos e 8,2 milhões de mortes no mundo 

por doença neoplásica. Destes, 57% dos casos novos e 65% das mortes ocorreram nas 

regiões menos desenvolvidas (Ferlay et al., 2013). De acordo com as projeções 

populacionais, a expectativa para 2030 é de 21,4 milhões de novos casos e 13,2 milhões de 

mortes por cânceres (Brasil, 2014). No Brasil, as estimativas para o ano de 2014 apontaram 

para o surgimento de aproximadamente 576.580 casos novos de câncer, reforçando a 

magnitude do problema no país. Tais estimativas implicam em 302.350 casos novos no 

gênero masculino e 274.230 no feminino (Brasil, 2014).   

 

1.2. Epidemiologia da neoplasia de estômago e esôfago  

 

Mais de 70% dos casos de câncer de estômago ocorre em países em 

desenvolvimento e há uma tendência temporal de declínio de sua incidência em vários 

países, atribuída às condições de armazenamento dos alimentos, à redução da infecção pela 

bactéria Helicobacter pylori e às melhorias no saneamento básico (Brasil, 2014). No 

Brasil, a incidência da neoplasia gástrica está em quarto lugar entre os homens e em sexto 

lugar entre as mulheres, especialmente após os 70 anos de idade. Na ocasião do 

diagnóstico, cerca de 65% nas pessoas têm mais de 50 anos. Para o ano de 2014, estimou-

se 20.390 novos casos de câncer de estômago, sendo 12.870 no gênero masculino e 7.520 

no feminino. Dentre os sítios tumorais, o câncer de estômago é o quinto tipo de câncer 

mais frequente em homens e mulheres da região Sudeste (Brasil, 2014).  
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A neoplasia de estômago não tem bom prognóstico, com elevada razão 

mortalidade/incidência e baixa sobrevida relativa em cinco anos.  No ano de 2012, o 

câncer de estômago foi a quarta causa mais comum de câncer em homens e a quinta em 

mulheres, além de representar a segunda causa de morte por câncer em ambos os gêneros. 

O adenocarcinoma é o tipo histológico mais comum, sendo responsável por 95% dos 

casos. A abordagem cirúrgica considera a localização, o tamanho, o padrão e a extensão da 

disseminação, além do tipo histológico do tumor (Brasil, 2014).  

Para o ano de 2014, a estimativa foi de 10.780 novos casos de câncer de esôfago 

sendo 8.010 no gênero masculino e 2.770 no feminino. Dentre os sítios tumorais, é o 

sétimo tipo de câncer mais frequente em homens e o décimo-terceiro em mulheres na 

região Sudeste (Brasil, 2014). Além da alta prevalência, o câncer de esôfago é a quarta 

neoplasia com pior sobrevida, perdendo somente para o câncer de fígado, pâncreas e 

pulmão (Parkin et al., 1999). Dentre os tumores, o câncer de esôfago foi a sexta causa de 

morte no ano de 2012, com 400.169 óbitos no mundo e 9.811 no Brasil (Ferlay et al., 

2013). Trata-se de um câncer com prognóstico ruim, com sobrevida em cinco anos inferior 

a 10% e alta taxa de letalidade (Brasil, 2014). 

De acordo com o tipo histológico, os cânceres de esôfago podem ser classificados 

em carcinoma epidermóide, espinocelular ou escamoso (CEC) e adenocarcinoma. O 

carcinoma espinocelular é derivado do epitélio estratificado não-queratinizado, 

característico da mucosa normal do esôfago. Em nosso meio, é o tipo histológico mais 

comum, especialmente em homens a partir dos 50 anos. Em mais de 80% dos casos, este 

tumor acomete o segmento médio e inferior do esôfago (Tercioti et al., 2009). 

Documentou-se um aumento notável na incidência do adenocarcinoma em nosso meio 

(Thuler et al., 2006) e na população dos EUA, especialmente entre homens brancos 

(Queiroga & Pernambuco, 2006).  

A sobrevida média no câncer de esôfago é de quatro a seis meses, independente da 

terapêutica aplicada. Em cinco anos, a sobrevida é de apenas 10 a 15%. Uma vez que o 

tratamento curativo não é mais possível, o alívio da disfagia e a melhora da qualidade de 

vida tornam-se os objetivos principais da terapêutica (Thuler et al., 2006). 

 

1.3. Modalidades de tratamento oncológico 
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 A resposta ao tratamento oncológico é influenciada pela localização do tumor, o 

estágio da doença, a condição psicológica e física dos pacientes (Chedid et al., 2008), 

incluindo o estado nutricional. Em casos de adenocarcinoma gástrico, atualmente é 

preconizado três ciclos de quimioterapia neo-adjuvante seguido de cirurgia e mais três 

ciclos de quimioterapia adjuvante (Cunningham et al., 2008). O carcinoma espinocelular 

de esôfago é tratado com a associação da radio e quimioterapia, e em alguns casos, da 

cirurgia. Isoladamente, nenhum dos três tipos de tratamento produz resultados eficazes 

(Queiroga & Pernambuco, 2006).  

A radioterapia destrói as células neoplásicas pela passagem de feixes de radiação 

ionizante emitidos que causam desde a inativação de sistemas vitais para a célula até 

incapacidade de sua reprodução. A radioterapia pode ser: a) radical ou curativa, quando 

objetiva cura total do tumor; b) remissiva, quando se busca a redução do tumor; c) 

profilática, quando não há volume tumoral, mas possíveis células neoplásicas dispersas e 

d) paliativa, quando é voltada para o controle de sintomas, sem função curativa, com 

finalidade de preservar a qualidade de vida (Brasil, 2008).  

A quimioterapia acarreta dano às células que apresentam processo metabólico 

acelerado e crescimento rápido, embora os fármacos utilizados atuem de forma 

inespecífica às células neoplásicas. A quimioterapia é classificada de acordo com suas 

finalidades em: a) curativa, quando objetiva o controle completo do tumor; b) adjuvante, 

quando ocorre após cirurgia curativa e objetiva promover a eliminação de possível doença 

residual metastática; c) neo-adjuvante ou prévia, quando tem o propósito de reduzir 

parcialmente o tamanho do tumor ou d) paliativa, com objetivo de melhorar qualidade de 

sobrevida do paciente e sem finalidade curativa (Brasil, 2008). 

Tanto a radiação ionizante (Kavanagh et al., 2013; Darzynkiewicz et al., 2012) 

quanto algumas drogas antineoplásicas (Barrera, 2012; Ozben, 2007) desencadeiam a 

formação de espécies reativas de oxigênio (EROs). Estas provocam danos ao DNA, 

induzem a apoptose e a redução da proliferação da célula cancerosa. Por outro lado, 

quantidades excessivas de EROs podem aumentar os efeitos adversos, causar danos no 

DNA de células não cancerosas e interferir negativamente com a atividade da terapêutica 

oncológica (Ozben, 2007).  

Embora o estresse oxidativo prolongado desencadeie a morte celular, as células 

cancerosas são capazes de sobreviver sob condições de hipóxia em um curto período. Esta 

situação pode contribuir para a progressão da malignidade e resistência às drogas 
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antineoplásicas (Glasauer & Chandel, 2014). Alguns agentes antineoplásicos induzem a 

geração de numerosos aldeídos eletrofílicos e esses produtos do estresse oxidativo podem 

lentificar o ciclo de progressão da célula cancerosa e reduzir a eficácia das terapias 

dependentes do ciclo celular (Conklin, 2004). Alguns estudos recentes têm mostrado que a 

radioterapia pode ter efeitos imprevisíveis na transição mesênquima-epitélio, que predispõe 

à invasão ou metástase de células cancerosas (Madani et al., 2008; Moncharmont et al., 

2014) no câncer de pulmão (Jung et al., 2007) e no adecarcinoma cólon-retal (Zhou et al., 

2011).  

 

1.4. Qualidade de vida e estado nutricional durante o tratamento oncológico 

 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida é a percepção 

individual sobre a sua posição na vida, no contexto cultural e no sistema de valores, no que 

se relaciona aos objetivos, às expectativas, aos padrões e às preocupações (World Health 

Forum, 1996). Os questionários que avaliam a qualidade de vida são ferramentas 

importantes para avaliar o impacto da doença na vida cotidiana dos pacientes (Lis et al., 

2012). Os fatores nutricionais também influenciam na qualidade de vida dos indivíduos 

com neoplasias (Nitenberg & Raynard, 2000; Caro et al., 2007). É bem determinado que a 

perda de peso superior a 10% está relacionada com a piora em todos os itens da qualidade 

de vida e sintomas como náusea, fadiga, dor, perda de apetite e alterações em hábitos 

intestinais (Ravasco et al., 2004). Neste contexto, a abordagem nutricional apropriada pode 

ajudar a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, reduzindo os efeitos colaterais do 

tratamento de neoplasias e diminuindo o risco de subnutrição (Borges et al., 2010). 

O risco nutricional ou a subnutrição moderada atinge 49,5% dos pacientes 

oncológicos e a subnutrição grave foi identificada em 12,7% dos casos, especialmente nas 

neoplasias do trato gastrointestinal superior, onde o risco de subnutrição é mais evidente 

(Cunha et al., 2015). Subnutrição associada ao câncer resulta em maior risco de infecções, 

menor capacidade de cicatrização, redução da força muscular (Langer et al., 2001), piora 

da qualidade de vida, intolerância e resposta inadequada à terapia anticâncer (Ehrsson et 

al., 2012). 

O estado nutricional de pacientes neoplásicos frequentemente reflete os fatores 

relacionados aos hábitos e condições de vida antes do diagnóstico, como o tabagismo, 

etilismo e baixa ingestão de frutas e vegetais, assim como as mudanças nos hábitos 
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alimentares devido ao próprio tumor e aos efeitos adversos do tratamento oncológico. 

Durante o tratamento oncológico, os problemas nutricionais ocorrem devido à anorexia, 

disfagia e hábitos alimentares inadequados (Paoli et al., 2008).  

Tanto a radiação quanto a quimioterapia são tratamentos agressivos associados com 

sintomas agudos, que têm efeito deletério na funcionalidade do paciente e na qualidade de 

vida (Cleeland, 2007). Ocorre aumento das proteínas de fase aguda, que refletem a geração 

de citocinas pró-inflamatórias (interleucina-1 –IL-1, interleucina-6 - IL-6 e fator de necrose 

tumoral-alfa -TNF-alfa), que podem induzir a perda de massa muscular e inibir o apetite, e 

contribuir para as altas taxas de risco nutricional (Halliwell, 2007; Plata-Salamán, 1998). 

Adicionalmente, o aumento das citocinas pró-inflamatórias pode induzir uma maior 

produção de EROs mitocondrial (Haddad, 2002), com conseqüências no metabolismo 

celular, nas causas de subnutrição e na qualidade de vida.  

 

1.5. Estresse oxidativo 

 

O estresse oxidativo resulta de reações metabólicas que ocorrem em conseqüência 

de distúrbios no equilíbrio entre as reações pró-oxidantes e antioxidantes, quando há uma 

superprodução de espécies reativas de oxigênio (EROs) associada à deficiência de 

substâncias antioxidantes enzimáticas e não enzimáticas (Valko et al., 2007; Birben et al., 

2012).  

As EROs são subprodutos do metabolismo celular gerados na mitocôndria (Riess et 

al., 2004), nas membranas celulares e no citoplasma (Barbosa et al., 2010). As EROs 

podem ser definidas como moléculas ou fragmentos moleculares que contém um ou mais 

elétrons não pareados em sua órbita atômica ou molecular. Entre outros, as EROs incluem 

os radicais livres como o superóxido (O2
•), peroxila (HO2

•), hidroxila (•OH), óxido nítrico 

(NO) e outras espécies como o peróxido de hidrogênio (H2O2) (Lü et al., 2010).  

O estado redox da célula é relacionado com a ligação com o ferro e cobre e é 

mantido em limites fisiológicos restritos. Em condições normais, não há ferro livre no 

ambiente intracelular. Entretanto, sob condições de estresse, um excesso de superóxido 

causa liberação do ferro livre, a partir de moléculas que contém ferro (Liochev & 

Fridovich, 1994). O Fe2+ liberado pode participar da reação de Fenton, gerando o radical 

hidroxila, um composto altamente reativo (Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + •OH). Sob 

condições de estresse, o O2• atua como um oxidante para enzimas que contém ferro e 
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facilita a produção do •OH a partir do H2O2 por tornar o Fe2+ disponível para a reação de 

Fenton (Valko et al., 2005). O radical superóxido participa da reação de Haber-Weiss (O2• 

+ H2O2 → O2 + •OH + OH−), que combinada com a reação de Fenton e a redução do Fe3+ 

pelo superóxido, resulta em Fe2+ e oxigênio (Fe3+ + O2• → Fe2+ + O2) (Liochev & 

Fridovich, 2002). 

A produção do superóxido ocorre principalmente na mitocôndria celular. A cadeia 

de transporte de elétrons da mitocôndria é a principal fonte de ATP para as células de 

mamíferos, o que o torna essencial à vida. Durante a transdução de energia, 

aproximadamente de 1 a 3% dos elétrons se desprendem prematuramente do oxigênio 

(Valko et al, 2007). O ânion superóxido é formado pela adição de um elétron ao oxigênio 

molecular (Miller et al., 1990) em um processo mediado pela NADPH oxidase ou xantina 

oxidase ou por sistema de transporte de elétron mitocondrial.  

O superóxido é convertido em peróxido de hidrogênio pela ação das superóxidos 

dismutases. O peróxido de hidrogênio é também produzido pela xantina oxidase, 

aminoácido oxidase, NADPH oxidase (Dupuy et al., 1991) ou por outras reações 

metabólicas em que há consumo de oxigênio nos peroxissomos. O peróxido de hidrogênio 

difunde-se facilmente através da membrana plasmática. O superóxido pode reagir com 

peróxido de hidrogênio e gerar radical hidroxila (Liochev & Fridovich, 2002). Este radical 

é o mais reativo das EROs e pode causar danos em proteínas, lipídios, carboidratos e DNA. 

Também pode iniciar a peroxidação lipídica, retirando um elétron de ácido graxo 

poliinsaturado (Birben et al., 2012).  

Outros radicais livres derivados de oxigênio são os radicais peroxila. A forma mais 

simples destes radicais é um radical hidroperoxila e tem um papel na peroxidação de 

ácidos graxos. Os radicais livres podem desencadear reações em cadeia da peroxidação 

lipídica, retirando um átomo de hidrogênio a partir de uma cadeia lateral de carbono de 

metileno. Em seguida, o radical lipídico reage com o oxigênio para produzir radical 

peroxila, que inicia uma reação em cadeia e transforma ácidos graxos poliinsaturados em 

hidroperóxidos lipídicos. Estas substâncias são muito instáveis e se decompõem facilmente 

aos produtos secundários, tais como aldeídos e malondialdeído (MDA). Isoprostanos são 

outro grupo de produtos de peroxidação lipídica que são gerados através da peroxidação do 

ácido araquidônico (Wood et al., 2000; Montuschi et al., 1999). A peroxidação lipídica e a 

quebra de lipídios com a formação de compostos reativos pode conduzir alterações na 

permeabilidade e fluidez camada lipídica da membrana e alterar a integridade celular (Dix 
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& Aikens, 1993; Barrera, 2012). O malondialdeído e os isoprostanos podem ser 

mensurados no plasma e sangue como biomarcadores de oxidação através de ensaios 

padronizados (Birben et al., 2012). 

O processo de “regulação redox” protege o organismo do estresse oxidativo e 

mantém o controle do estado redox in vivo (Dröge, 2002). Em concentrações moderadas e 

baixas, as EROs podem ter um efeito fisiológico benéfico na resposta celular, como na 

defesa contra agentes infecciosos, na função de diversos sistemas de sinalização celular e 

na indução da resposta mitogênica (Boonstra et al., 2004; Schafer & Buetnner, 2001; 

Valko et al., 2007). Entretanto, por reduzir a disponibilidade de oxigênio, o acúmulo de 

EROs pode ter um potencial efeito prejudicial à célula, que tem sido implicado na 

fisiopatogenia de várias doenças (Valko et al, 2007) e no crescimento anormal de células 

cancerosas (Toyokuni et al., 1995).  

Para prevenir os danos causados por EROs, as células possuem sistemas de defesa 

antioxidantes, que pode ser classificado como enzimático e não-enzimático (Barbosa et al., 

2010). O sistema antioxidante enzimático é composto por enzimas como as superóxido 

dismutases dependentes de manganês ou de cobre e zinco, localizadas na mitocôndria e 

citoplasma, respectivamente (Weisiger & Fridovich, 1973).  Estas enzimas convertem o 

superóxido em peróxido de hidrogênio. A decomposição de peróxido de hidrogênio em 

água e oxigênio é catalisada pela enzima catalase e glutationa peroxidase (Dröge, 2002; 

Misra et al., 2009) (Figura 1). O sistema de defesa não enzimático inclui compostos 

antioxidantes de origem dietética, como vitaminas, minerais e compostos fenólicos. A 

vitamina C (ácido ascórbico) e a vitamina E (α tocoferol) são potencialmente antioxidantes 

(Barbosa et al., 2010). A vitamina E é lipossolúvel e encontra-se concentrada no interior 

hidrofóbico da membrana celular. Esta vitamina doa elétrons ao radical peroxila, a qual é 

produzida durante a peroxidação lipídica. O α-tocoferol é a forma mais ativa da vitamina E 

e é considerada a mais importante substância antioxidante ligada à membrana na célula. A 

vitamina E desencadeia a apoptose das células cancerosas e inibe a formação de radicais 

livres (White et al., 1997). A vitamina C é hidrossolúvel e fornece capacidade antioxidante 

de fase aquosa intracelular e extracelular principalmente por eliminação de radicais livres 

de oxigênio. Um papel importante da vitamina C é a sua capacidade de converter a 

vitamina E oxidada de volta a sua forma ativa (Birben et al., 2012). 



22 

 

Figura 1 - Esquema de atuação das enzimas antioxidantes endógenas: superóxido dismutase 

(SOD), glutationa peroxidase (GPx) e catalase (CAT). Adaptado de Da Costa et al., 2012.  

 

Há estudos que avaliam isoladamente os efeitos do tratamento oncológico no estado 

nutricional (Koom et al., 2012; Jeffery et al., 2012) e no estresse oxidativo (Huang et al., 

2012). Entretanto, há carência de estudos que avaliem simultaneamente o efeito da terapia 

oncológica no estado nutricional e no estresse oxidativo de pacientes com câncer. A fim de 

superar este desafio, a proposta do presente estudo foi documentar simultaneamente os 

escores de fadiga e de qualidade de vida, os vários parâmetros da avaliação do estado 

nutricional, além de quantificar os marcadores de estresse oxidativo de pacientes com 

câncer de estômago ou de esôfago submetidos ao tratamento oncológico. A hipótese inicial 

do presente estudo foi que haveria piora do estado nutricional no decorrer do tratamento 

oncológico, associado ao aumento do estresse oxidativo causado pela terapia anticâncer.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral do estudo foi avaliar simultaneamente os escores de fadiga e de 

qualidade de vida, os vários parâmetros da avaliação do estado nutricional, além de 

quantificar os marcadores de estresse oxidativo de pacientes com câncer de estômago ou 

de esôfago submetidos ao tratamento oncológico. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a) Comparar os escores de qualidade de vida e de fadiga, o consumo de 

nutrientes, a composição corporal, os níveis séricos de vitaminas e minerais, 

e o status oxidativo de pacientes com neoplasia de estômago com os dados 

obtidos em pacientes com neoplasia de esôfago.  

b) Em pacientes com neoplasia do trato digestório superior, comparar a 

evolução longitudinal (antes do início do tratamento, durante e ao término 

da terapia oncológica) dos escores de qualidade de vida e de fadiga, o 

consumo de nutrientes, a composição corporal, os níveis séricos de 

vitaminas/minerais e o status oxidativo;  

c) Comparar o consumo de nutrientes, a composição corporal e o status 

oxidativo de pacientes com neoplasia do trato digestório superior antes do 

início do tratamento oncológico com os dados obtidos em controles 

saudáveis. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1. Local e aspectos éticos   

 

O estudo prospectivo e longitudinal foi desenvolvido pela Divisão de Nutrologia do 

Departamento de Clínica Médica, com participação da Divisão de Oncologia Clínica do 

Departamento de Clínica Médica e Divisão de Gastrocirurgia do Departamento de Cirurgia 

e Anatomia da Universidade de São Paulo (FMRP/USP). O estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição (Protocolo nº -5903/2013 – Apêndice A). 

A abordagem inicial dos pacientes foi realizada durante consulta médica nos 

ambulatórios do Serviço Oncologia e Gastrocirurgia do Hospital das Clínicas da FMRP. 

Todos os indivíduos recrutados foram informados sobre os objetivos e os procedimentos 

do estudo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – Apêndice 

B e C). A desistência ou o não consentimento da participação na pesquisa não implicou em 

qualquer descontinuidade do tratamento ou mudança na rotina do atendimento dos 

pacientes. Os pesquisadores não tiveram qualquer interferência na indicação ou 

modificação do esquema radio ou quimioterápico utilizados nos pacientes.  

 

3.2. Critérios de inclusão 

 

Foram elegíveis para o estudo os pacientes com idade maior que 18 anos, com 

diagnóstico histopatológico confirmado de adenocarcinoma de estômago ou carcinoma 

espinocelular de esôfago. Foram incluídos os pacientes com escala de Performance de 

Karnofsky maior ou igual a 60% (Crooks et al., 1991) e que não tivessem sido submetidos 

à ressecção da lesão neoplásica primária antes do início do tratamento.  

 

3.3. Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos da pesquisa os pacientes com história prévia de doença autoimune 

ou inflamatória crônica, quadro infeccioso em atividade, doença hepática, renal ou diabetes 

mellitus sem controle medicamentoso. Também foram excluídos os sujeitos em uso de 

suplementos nutricionais que continham nutrientes que atuam como antioxidantes (zinco, 

cobre, selênio, vitamina C e E) nas quatro semanas precedentes ao início do estudo. Foram 
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excluídos os sujeitos que consumiam bebidas alcoólicas em quantidade diária superior a 60 

g de etanol. 

 

3.4. Seleção da casuística e grupos de estudo  

 

A coleta de dados ocorreu entre dezembro de 2013 a abril de 2015. Durante esse 

período, 81 pacientes com neoplasia de estômago ou de esôfago foram atendidos no 

Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo (Figura 2). Após aplicação dos critérios de 

exclusão, 24 pacientes foram considerados elegíveis para participar do estudo. Destes, três 

sujeitos se recusaram na participação voluntária do estudo. Dentre os 21 sujeitos 

inicialmente selecionados, dois pacientes foram a óbito após a primeira avaliação, dois 

retiraram o consentimento no decorrer do estudo e três indivíduos não deram seguimento 

ao tratamento proposto. Além disso, embora houvesse colaboração integral do sujeito da 

pesquisa, em um caso não foi possível acesso venoso que permitisse a coleta de sangue.  
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Figura 2 - Diagrama do recrutamento de pacientes com neoplasia de estômago e de 

esôfago.  

 

A casuística final incluiu 14 voluntários, que foram alocados no Grupo Câncer. 

Destes, dez pacientes tinham diagnóstico de neoplasia de esôfago e quatro tinham 

neoplasia de estômago, sendo três mulheres e onze homens, com média de idade de 62,1 

anos (IC95% 55,6-68,6). O gênero, idade, sítio tumoral e a classificação de tumores 

malignos (TNM) destes voluntários são mostrados na Tabela 1.  
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Tabela 1 - Dados demográficos, sítio tumoral e classificação TNM dos voluntários do 

Grupo Câncer 

Voluntário Gênero 
Idade 

(anos) 
Classe sócio-econômica* Sítio tumoral TNM 

1 Feminino 81 Média inferior Esôfago TXNXM0 

2 Masculino 55 Média inferior Esôfago T4BN1M0 

3 Masculino 54 Média inferior Esôfago T3N2M0 

4 Masculino 54 Média inferior Esôfago T3N2M0 

5 Masculino 62 Média inferior Esôfago T4BNXM0 

6 Masculino 66 Média inferior Esôfago T4N3MX 

7 Masculino 58 Média inferior Esôfago T4BN0M0 

8 Feminino 79 Média Esôfago TXNXM1 

9 Feminino 63 Média inferior Esôfago TXNXM0 

10 Masculino 48 Média inferior Esôfago T4BN0M0 

11 Masculino 74 Média Estômago TXNXM0 

12 Masculino 42 Média inferior Estômago TXN1M1 

13 Masculino 64 Média Estômago TXNXM0 

14 Masculino 69 Média inferior Estômago T4N2M0 

TNM: classificação de tumores malignos 

* de acordo com critérios de Graciano, 1999.   

 

Foram também incluídos no estudo 15 voluntários saudáveis que foram alocados no 

Grupo Controle, sendo seis mulheres e nove homens, com idade média de 61,3 anos 

(IC95% 57,3-65,3). As seis mulheres participantes do estudo eram frequentadoras do 

Programa de Integração Comunitária (PIC) na cidade de Ribeirão Preto. Os nove homens 

foram recrutados por meio de divulgação feita na Rádio USP e jornal da cidade de 

Ribeirão Preto. O gênero, a idade e a classe socioeconômica dos voluntários do Grupo 

Controle é mostrado na Tabela 2.  Não houve diferença na idade (p=0,98), na proporção de 

homens e mulheres (p=0,28) e  na classe socioeconômica (p=0,10) entre os Grupos Câncer 

e Controle. 
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Tabela 2 - Dados demográficos dos voluntários do Grupo Controle. 

Voluntário Gênero 
Idade 

(anos) 
Classe sócio-econômica* 

1 Feminino 68 Média inferior 

2 Feminino 66 Média inferior 

3 Masculino 54 Média superior 

4 Feminino 48 Média superior 

5 Feminino 63 Média inferior 

6 Masculino 64 Média 

7 Masculino 58 Média 

8 Feminino 57 Média 

9 Masculino 56 Média inferior 

10 Feminino 54 Média 

11 Masculino 75 Média superior 

12 Masculino 56 Média superior 

13 Masculino 69 Média 

14 Masculino 65 Média 

15 Masculino 66 Média superior 

* Graciano, 1999.   

 

3.5. Tratamento oncológico  

 

No Serviço de Oncologia, o protocolo de tratamento para neoplasia de estômago 

baseia-se na administração endovenosa de epirrubicina (50mg/m²) e a cisplatina (60mg/m²) 

no primeiro dia de tratamento, além da capecitabina por via oral (625mg/m², 2 vezes ao 

dia) por 21 dias. Após período de pausa de sete dias, segue-se novo ciclo de tratamento, 

desde que as condições clínicas do paciente assim o permitam (Cunningham et al., 2008). 

O protocolo de tratamento para neoplasia de esôfago neo-adjuvante baseia-se na 

administração endovenosa de paclitaxel (50mg/m² de superfície corporal) e carboplatina 

(área sob a curva de 2 miligramas por mililitro por minuto - AUC=2), uma vez por semana 

(Hagen et al., 2012). A quimioterapia foi associada à radioterapia, que foi aplicada com 

técnica tridimensional computadorizada (3D) ou conformacional com dose total 50.4Gy, 

em 28 frações de 180cGy, na área e margens tumorais, assim como nos linfonodos de 
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drenagem da região esofágica (Cooper et al., 1999), em 28 dias consecutivos, exceto aos 

finais de semana.  

Durante todo o tratamento oncológico, os pacientes retornavam no Serviço de 

Oncologia a cada 21 a 28 dias, para consulta ambulatorial com o especialista. Independente 

dos retornos pré-agendados, os pacientes eram instruídos a procurarem o Serviço caso 

surgisse alguma anormalidade. 

A terapia oncológica era suspensa ou retardada em casos de toxicidade limitante, 

quando havia piora estado clínico geral ou em casos de má adesão. Para a liberação de 

novo ciclo de quimioterapia eram avaliados o grau de toxicidade (definido pelas queixas de 

efeitos adversos ao tratamento), os exames de rotina (hemograma, testes de função 

hepática e renal) e a ocorrência de limitações funcionais. Durante o tratamento oncológico, 

alguns pacientes foram encaminhados para o Ambulatório de Nutrição, onde recebiam 

orientação dietética. No caso de baixa ingestão alimentar e/ou perda de peso acentuada, o 

nutricionista sugeria a prescrição de nutrição enteral. Em outras situações, a indicação para 

nutrição enteral partia da equipe médica. Em ambas as situações, os pacientes que 

recebiam nutrição enteral eram encaminhados para o Serviço de Apoio à Nutrição Enteral 

Domiciliar e o acompanhamento nutricional foi realizado por nutrólogos e nutricionistas 

deste Serviço. 

 

3.6. Delineamento experimental 

 

O estudo incluiu três avaliações, sendo a primeira antes do início do tratamento, a 

segunda na metade da terapia proposta e a terceira avaliação foi realizada após o término 

do tratamento oncológico. A avaliação inicial incluiu o questionário socioeconômico, o 

questionário de qualidade de vida e de fadiga (FACT G e FACIT Fatigue), o Recordatório 

alimentar de 24 horas, a antropometria e a bioimpedância (BIA). Foram realizadas coletas 

de sangue para exames de avaliação laboratorial clínica de rotina, do estado nutricional e 

dosagens de vitaminas, enzimas antioxidantes e marcadores de peroxidação lipídica. Nas 

avaliações seguintes foram realizados os mesmos procedimentos, exceto pela aplicação do 

questionário socioeconômico e dos exames da avaliação laboratorial clínica e do estado 

nutricional. 
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3.7. Questionário sócio-econômico 

 

Para a avaliação das condições sócioeconômicas, foram utilizados os critérios 

descritos por Graciano, 1999 (Anexo A). 

 

3.8. Questionário de intensidade da fadiga 

 

Foi aplicado o questionário de análise de fadiga (Functional Assessment of Chronic 

Illness Therapy - Fatigue – FACIT-Fatigue, versão 4), que é composto por treze questões 

que avaliam o impacto da fadiga nas atividades diárias (Anexo B). A pontuação varia de 0 

a 52, e quanto maior a pontuação obtida, menor a intensidade de fadiga do indivíduo. 

 

3.9. Questionário de qualidade de vida  

 

Foi aplicado o questionário FACT-G (Functional Assessment of Cancer Therapy – 

General), versão 4, que tem sido utilizado por pacientes com neoplasias, independente do 

sítio tumoral (Anexo C). O questionário é composto por 27 questões e dividido em quatro 

dimensões subjetivas (bem-estar físico; bem-estar social/familiar; bem-estar emocional e 

bem-estar funcional). Ao final do questionário, foi obtida uma pontuação que variou de 0 a 

108. Quanto mais alta a pontuação, melhor a qualidade de vida do indivíduo. 

 

3.10. Questionário de efeitos adversos relacionados ao tratamento  

 

A partir do CTCAE (Common Terminology Criteria of Adverse Events) versão 2.0 

(Anexo D), foram selecionados apenas os eventos adversos e a toxicidade relacionados ao 

tratamento oncológico que potencialmente interferem na ingestão alimentar e no estado 

nutricional.  No presente estudo, as informações extraídas do CTCAE identificaram a 

presença ou não de anorexia, redução da ingestão alimentar, xerostomia, alterações 

salivares, mucosite, náusea, vômito, diarréia e constipação intestinal, sem estratificá-las 

quanto à sua intensidade. 
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3.11. Avaliação da ingestão alimentar 

 

A avaliação da ingestão alimentar foi realizada pela análise das informações 

contidas no Recordatório alimentar de 24 horas, aplicado durante o seguimento 

longitudinal da pesquisa. Dessa maneira, em cada paciente foram aplicados três 

Recordatórios alimentares de 24 horas e a quantificação da ingestão diária dos nutrientes 

foi feita utilizando-se programa de computador (AVANUTRI, versão 4.0, Avanutri & 

Nutrição Serviços e Informática Ltda Me, Rio de Janeiro, Brasil). Os valores de 

macronutrientes são expressos em valores absolutos e em porcentagem do valor energético 

total ingerido; os valores de micronutrientes são expressos em valores absolutos.  

 

3.12. Evolução ponderal e composição corporal  

 

Inicialmente, os pacientes com câncer de estômago ou esôfago foram questionados 

quanto ao peso habitual e a história de perda ponderal nos meses precedentes. A avaliação 

antropométrica consistiu na aferição da estatura (m) e do peso corporal (kg). Foi calculado 

o índice de massa corporal (IMC, peso/(altura)2). Cada indivíduo foi submetido ao exame 

de bioimpedância elétrica com aparelho Biodynamics®, modelo 450, com a finalidade de 

avaliar composição corporal por equações preditivas validadas por métodos padronizados 

de análise. Foram anotados os dados da massa magra, massa gorda, expressos em valor 

absoluto (kg) e em porcentagem do peso corporal total (%).  

 

3.13. Avaliação laboratorial  

 

Os exames da avaliação clínica de rotina foram realizados antes do início, na 

metade e ao término do tratamento oncológico. Tais exames incluíram proteínas totais, 

albumina, capacidade latente de ligação do ferro (UIBC), proteína C reativa, ferritina, 

ferro, zinco, cobre, vitamina B12, ácido fólico e vitamina A. Foram avaliadas as enzimas 

com atividades antioxidantes superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPx), 

as vitaminas com ação antioxidantes como a vitamina C e E, além dos marcadores de 

peroxidação lipídica, malondialdeído (MDA) e 8-isoprostano livre.  
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Procedimentos gerais 

 

As amostras de sangue foram obtidas da veia antecubital após jejum noturno de 12 

horas. As amostras de sangue utilizadas para dosagens de zinco e cobre plasmático foram 

coletadas em tubos específicos para coleta de elementos de traços (Vacuttainer sem 

aditivo®, #368380, BD). Para as demais dosagens, os tubos continham anticoagulante 

(Vacuttainer k2 EDTA 7,2mg®, #367861, BD) e foram protegidos da luz. O sangue 

anticoagulado foi separado em plasma e eritrócitos por centrifugação a 3000 rpm por dez 

minutos a 4°C. As amostras de eritrócitos foram lavadas e centrifugadas três vezes por dez 

minutos em solução salina isotônica (0,9%). Para dosagem de vitamina C, 0,5 mL de ácido 

metafosfórico 5% foi acrescido ao plasma, seguido de agitação em vórtex. Todos os 

procedimentos para preparo e dosagens de vitamina C foram feitos sob luz ambiente 

amarela. Para a quantificação de isoprostano, 0,2 mL de plasma foi acrescido de 2 µL de 

hidroxi-tolueno butilado (BHT) a 0,005% para evitar formação de artefato. As alíquotas 

foram acondicionadas em tubos criogênicos identificados e armazenadas em congelador -

80°C até o momento das dosagens. 

 

Exames clínicos de rotina e marcadores do estado nutricional  

 

Os exames clínicos de rotina e demais marcadores de estado nutricional foram 

realizados no Laboratório Central do HC-FMRP/USP ou no Laboratório de Estudos 

Moleculares em Nutrição e Metabolismo.  

Os exames clínicos de rotina e demais marcadores de estado nutricional foram 

realizados no Laboratório Central do HC-FMRP/USP ou no Laboratório de Estudos 

Moleculares em Nutrição e Metabolismo. Os exames realizados no Laboratório de 

Bioquímica Automatizada foram: glicemia (método colorimétrico); ureia sérica (método 

cinético UV com leitura em comprimento de onda de 340 nm); creatinina sérica (método 

cinético com leitura em comprimento de onda de 500 nm); proteínas totais séricas (método 

colorimétrico com leitura em comprimento de onda de 540 nm); albumina sérica (método 

colorimétrico com leitura em comprimento de onda de 625 nm); proteína C reativa 

(método imunoturbidimétrico com látex); ferro sérico (método calorimétrico direto). As 

dosagens de alanina aminotransferase (ALT ou transaminase glutâmico pirúvica - TGP) e 

aspartato aminotransaminase (AST ou transaminase glutâmico oxalacética - TGO) foram 
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realizadas através do método UV otimizado com leitura em comprimento de onda de 340 

nm. A capacidade latente de ligação do ferro (UIBC) foi dosada por método colorimétrico 

direto, utilizando o aparelho CT600i Konella B (Wiener lab, Rosario, Argentina). Os níveis 

de transferrina foram calculados a partir da capacidade latente de ligação do ferro (UIBC) e 

do ferro sérico, conforme equação abaixo (Vannucchi et al., 1996):  

 

Transferrina (mg/dL) = [(UIBC + ferro sérico) x 0,8] - 43        

O hemograma foi realizado no Laboratório de Hematologia do HC-FMRP/USP, 

com leitura em aparelho ABX Pentra DX120 (Horiba Medical, Kyoto, Japão) por 

impedância, fotometria, impedância de fluxo focalizado, absorção de luz, disperção de luz 

e fluorescência. A partir dos valores obtidos no hemograma, foram selecionados os níveis 

de hemoglobina, volume corpuscular médio (VCM) e linfócitos totais. As dosagens de 

ferritina (método de quimioluminiscencia), ácido fólico (método de quimioluminescencia) 

e vitamina B12 (método de quimioluminescencia) foram realizadas no Laboratório de de 

Ginecologia e Obstetríca do HC-FMRP/USP com leitura em  aparelho Immulite 2000. As 

dosagens plasmáticas de zinco e cobre foram feitas no Laboratório de Metais Pesados do 

Departamento de Pediatria do HC-FMRP/USP, com leitura em espectrofotômetro de 

absorção atômica com chama (Varian, modelo AA200).  O zinco foi dosado por 

espectrofotometria de absorção atômica de chama com leitura em comprimento de onda de 

213,9 nm e o cobre em comprimento de onda de 327,4 nm.  

A análise da vitamina A foi realizada no Laboratório de Estudos Moleculares em 

Nutrição e Metabolismo em amostras de plasma por cromatografia líquida de alta 

eficiência com detector de ultravioleta HPLC-UV (Shimadzu LC10A, Kyoto, Japão) 

utilizando uma coluna tipo C-18 Shimpack CLC-ODS 4.6 x 15 cm, pré-coluna 4 mm x 1 

cm e fase móvel com taxa de fluxo de 1 mL/min. Adicionou-se a uma alíquota de 500 µL 

de plasma, 1 mL de etanol absoluto, seguido de agitação em vórtex por 1 minuto. Foi 

acrescentado 1 mL de hexano e após agitação por um minuto a amostra foi centrifugada 

por dez minutos a 3000 rpm. Uma alíquota de 500 µL do sobrenadante foi retirada e seca 

em nitrogênio gasoso. O resíduo seco foi reconstituído em 0,5 mL de fase móvel composta 

de metanol/diclorometano/acetonitrila (10:20:70). Uma alíquota de 20 µL desta amostra 

foi injetado no HPLC e detectado por UV em comprimento de onda de 325 nm. A 

concentração da vitamina A foi calculada por meio de uma curva de calibração com 
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padrões de retinol de 0,5 a 2,0 µM. Foram considerados valores normais a faixa a faixa 

entre 1,04-2,43 µmol/L (Arnaud et al., 1991).  

 

Vitaminas com atividade antioxidante  

 

A vitamina C (ácido ascórbico) foi determinada em amostras de plasma por meio 

de cromatografia líquida de alta eficiência com detector de ultravioleta HPLC-UV 

(Shimadzu LC10A, Kyoto, Japão), por uma modificação do método descrito por Rose & 

Bode (1995). O sobrenadante foi analisado em coluna ODS C18 (Spherisorb, 5 micra). Foi 

utilizado ácido metafosfórico (2g/L, pH= 2,5) como fase móvel, sob fluxo de 1mL/min e 

detecção UV à 254nm. O resultado foi obtido em relação à curva de calibração usando o L-

ascorbicacid (Sigma, A13100000) e expresso em micromol/L. Concentrações plasmáticas 

de vitamina C superiores a 22 µmol/L foram consideradas adequadas (Jacob,  1987).  

A análise da vitamina E (α-tocoferol) foi realizada em amostras de plasma por 

cromatografia líquida de alta eficiência com detector de ultravioleta HPLC-UV (Shimadzu 

LC10A, Kyoto, Japão) utilizando uma coluna tipo C-18 Shimpack CLC-ODS 4.6 x 15 cm, 

pré-coluna 4 mm x 1 cm, e fase móvel com taxa de fluxo de 1 mL/min. Adicionou-se a 

uma alíquota de 500 µL de plasma, 1 mL de etanol absoluto, seguido de agitação em 

vórtex por 1 minuto. Foi acrescentado 1 mL de hexano e após agitação por um minuto a 

amostra foi centrifugada por dez minutos a 3000 rpm. Uma alíquota de 500 µL do 

sobrenadante foi retirada e seca em nitrogênio gasoso. O resíduo seco foi reconstituído em 

0,5 mL de fase móvel composta de metanol/diclorometano/acetonitrila (10:20:70). Uma 

alíquota de 20 µL desta amostra foi injetado no HPLC e detectado por UV em 

comprimento de onda de 292 nm. A concentração foi calculada por padrão externo de alfa-

tocoferol (Arnaud et al., 1991) e os valores foram expressos em µmol/L. Concentrações 

plasmáticas de vitamina E superiores a 23 µmol/L foram consideradas adequadas (Arnaud 

et al., 1991). 

 

Enzimas antioxidantes  

 

A concentração da superóxido dismutase (SOD) eritrocitária foi feita de acordo 

com as instruções do fabricante (RANSOD, RANDOX Laboratories, Reino Unido). 

Utilizou-se 100 µL de sedimento eritrocitário acrescido de 300 µL de água destilada com 



37 

posterior homogeneização. Em seguida, diluiu-se 25 vezes a amostra com tampão fosfato 

de sódio 0,01M pH=7,0 (50 µL de sedimento eritrocitário em 1,2 mL de tampão fosfato 

sódio). A reação final foi preparada utilizando 1,7 mL do substrato do kit RANSOD com 

50 µL da amostra diluída. A amostra foi agitada e acrescida de 250 µL de xantina oxidase. 

A leitura foi feita após 30 segundos à 37ºC durante 3 minutos em espectrofotômetro (DU 

640, Beckman Instruments, Fullerton, CA, EUA) com comprimento de onda de 505 nm. A 

curva de calibração é realizada segundo o padrão que acompanha o kit. A dosagem de 

hemoglobina foi realizada através do Kit Labtest® (Lagoa Santa, MG, Brasil). O resultado 

final de SOD foi expresso em U/g Hb. 

A análise da GPx foi baseada no método descrito por Flohé & Günzler (1984), a 

partir do qual é estimado o consumo de fosfato de dinucleotídeo de nicotinamina e adenina 

(NADPH) na reação e a consequente queda na absorbância, 5 minutos após a adição de T-

butilhidroperóxido (TBH). A hemoglobina foi dosada utilizando o Kit Labtest® (Lagoa 

Santa, MG, Brasil). A técnica consiste em adicionar 50 µL do sedimento eritrocitário 

diluído para 2,5g Hb% a 1,9 mL de tampão fosfato de sódio monobásico a 50 mM, 

pH=7.0. Em seguida, adicionou-se 0,5 mL de glutationa reduzida, 0,5 mL de NADPH e 

uma unidade de glutationa redutase. A mistura foi incubada por 5 minutos a 37ºC, em 

seguida adicionou-se 50 µL de TBH e a solução foi homogeneizada por inversão. A leitura 

foi realizada em espectrofotômetro (DU 640, Beckman Instruments, Fullerton, CA, EUA) 

a 340 nm, à 37ºC por 5 minutos. A atividade de GPx foi calculada de acordo com a 

quantidade de NADPH consumida na reação por grama de hemoglobina (µmol 

NADPH/min/g Hb). 

 

Marcadores de peroxidação lipídica 

 

A dosagem do MDA foi baseada na técnica de Nielsen e colaboradores (1997), 

utilizando cromatografia líquida de alta eficiência com detector de ultravioleta – HPLC-

UV (Shimadzu LC10A, Kyoto, Japão). Adicionou-se 100 µL de plasma a 700 µL de ácido 

ortofosfórico 1%, agitando em vórtex por 10 segundos. Em seguida, adicionou-se 200 µL 

de ácido tiobarbitúrico - TBA (42 mmol/L) e agitou-se novamente em vórtex por 10 

segundos. Após aquecimento em banho-maria a 100 ºC por 60 minutos, a amostra foi 

resfriada em gelo por 10 minutos. Após agitação em vórtex, 200 µL da amostra foi 

transferido para tubo contendo 200 µL de hidróxido de sódio 2M. A amostra foi 
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novamente homogeneizada em vórtex por 10 segundos e centrifugada durante 5 minutos a 

5000 rpm. Transferiu-se 200 µL do sobrenadante para um tubo e injetou-se 20 µL no 

HPLC, com leitura a 532 nm. A curva de calibração foi preparada usando 

tetraethoxypropano (Sigma,T9889) diluído em metanol 40%. Os dados de MDA foram 

expressos em µmol/L. 

A fração de 8-isoprostano livre no plasma foi obtida através de um teste 

imunoenzimático competitivo, utilizando o Kit Cayman® (kit comercial de EIA 8-

isoprostate; Cayman Chemical Company, Ann Arbor, MI, EUA), com leitura em 

espectrofotômetro Multiskan FC Microplate Photometer (Thermo Scientific Uniscience), 

no comprimento de onda de 450 nm. As duplicatas ficaram dentro de 20% do valor da 

média. Todas as concentrações das amostras foram determinadas por comparação com uma 

curva padrão em pg/mL. 

 

3.13. Análise estatística 

 

A análise estatística foi feita por meio do software Statistica (versão 8.0; StatSoft 

Inc, Tulsa, OK, EUA). As variáveis quantitativas são apresentadas como média geométrica 

e intervalo de confiança 95%. A comparação entre as diversas variáveis entre os pacientes 

com câncer de estômago e câncer de esôfago foi feita pelo teste de Mann Whitney. A 

comparação das variáveis entre os valores obtidos nos três diferentes momentos da 

avaliação nos pacientes com neoplasia foi feita pelo teste de Friedman, seguido do Pós-

teste de comparação múltipla para amostras dependentes. Variáveis categóricas são 

apresentadas como valores absolutos e percentuais e analisadas pelo teste exato de Fisher. 

Diferenças entre as variáveis foram consideradas significativas quando p<0,05 e, em 

alguns casos, p<0,10, sinalizados nas tabelas. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Comparação entre os pacientes com neoplasia de esôfago e de estômago 

  

Como o Grupo Câncer foi composto por pacientes com neoplasias de esôfago e 

estômago, inicialmente foi feita a análise estatística para verificar se havia diferenças entre 

eles. Não houve diferença estatística nos dados de qualidade de vida e de fadiga entre os 

indivíduos com câncer esôfago e estômago (Tabela 3). Da mesma forma, não houve 

diferença nos dados de composição corporal entre os pacientes com neoplasia de esôfago 

quando comparados com aqueles com neoplasia de estômago (Tabela 4), exceto pela 

menor massa magra entre os casos de neoplasia esofágica no momento da segunda 

avaliação. 

Em relação aos pacientes com câncer de estômago, no momento da primeira 

avaliação os sujeitos com câncer de esôfago apresentaram maior percentual de ingestão de 

proteínas (Tabela 5), maior ingestão de tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, 

vitamina B12 e ácido fólico (Tabela 6). Da mesma forma, os pacientes com câncer de 

esôfago apresentaram maior consumo de fósforo e de zinco (Tabela 7). Nas avaliações 

posteriores, não foram observadas diferenças na oferta dos diversos nutrientes avaliados 

(Tabelas 5, 6 e 7), considerando a somatória da ingestão de alimentos por via oral ou por 

nutrientes por via enteral.  
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Tabela 3 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos escores de qualidade de vida e fadiga dos pacientes com 

neoplasia de esôfago e de estômago. 

 

Pacientes com neoplasia de esôfago 

(n=10) 
 

Pacientes com neoplasia de estômago 

(n=4) 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação  1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Qualidade de vida 
93,5  

(83,8-103,2) 

88,0 

(73,1-102,8) 

87,6 

(72,5-102,8) 
 

90,2 

(74,1-106,3) 

87,5 

(45,2-129,9) 

84,7 

(60,4-109,1) 

Fadiga 
46,7 

(39,4-53,9) 

40,3 

(29,5-51,0) 

42,4 

(34,2-50,6) 
 

46,5  

(29,0-64,0) 

46,3 

(21,9-70,7) 

53,3 

(44,3-62,3) 
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Tabela 4 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados da avaliação da composição corporal de 

pacientes com neoplasia de estômago e de esôfago. 

 

Pacientes com neoplasia de esôfago 

(n=10) 
 

Pacientes com neoplasia de estômago 

(n=4) 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação  1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Peso (kg) 
59,9  

(49,5-70,4) 

57,0  

(45,8-68,1) 

55,7  

(44,2-67,2) 
 

60,8  

(56,2-65,4) 

58,9 

(49,2-68,6) 

55,0  

(33,0-77,0) 

IMC (kg/m²) 
21,8  

(17,2-26,4) 

20,8 

(15,9-25,6) 

20,3 

(15,4-25,3) 
 

21,8  

(17,8-25,8) 

21,0 

(17,7-24,4) 

20,6 

(10,4-30,7) 

Massa magra (kg) 
41,6 

(33,6-49,3) 

38,8 

(32,1-45,5)* 

39,4 

(26,9-51,8) 
 

49,8 

(47,4-52,2) 

48,2 

(40,8-55,7) 

40,1 

(12,9-67,2) 

Massa magra (%) 
70,4 

(60,5-80,4) 

69,4 

(61,9-76,9) 

69,6 

(55,0-84,1) 
 

82,7 

(76,9-88,5) 

81,9 

(78,5-85,4) 

71,1 

(46,1-96,2) 

Massa gorda (kg)  
18,0 

(10,2-25,8) 

17,7 

(11,4-23,9) 

17,7 

(6,2-29,2) 
 

10,5 

(6,5-14,4) 

10,7 

(7,6-13,7) 

15,7 

(4,6-13,7) 

Massa gorda (%) 
29,5 

(19,6-39,5) 

30,6 

(23,1-38,1) 

30,4 

(15,9-45,0) 
 

17,3 

(11,5-23,1) 

28,0 

(14,6-21,5) 

28,9 

(3,8-53,9) 

IMC: índice de massa corporal  

* p<0,05 em relação aos pacientes com neoplasia de estômago, no mesmo tempo do estudo 
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Tabela 5 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados de ingestão de energia e macronutrientes dos 

pacientes com neoplasia de esôfago e de estômago. 

 

Pacientes com neoplasia de esôfago 

(n=10) 
 

Pacientes com neoplasia de estômago 

(n=4) 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação  1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

VET (kcal) 
1770 

(1418-2123) 

1494 

(951-2037) 

1574 

(865-2283) 
 

1751 

(773-2730) 

2039 

(1227-2851) 

1665 

(482-2847) 

Proteínas (g) 
68,1 

(53,8-82,4) 

57,1 

(33,8-80,5) 

63,5 

(41,7-85,4) 
 

42,2 

(1,1-83,3) 

64,5 

(22,7-106,3) 

54,6 

(-2,5-111,7) 

Proteínas (% VET) 
15,5 

(13,1-18,0)* 

15,7 

(13,1-18,2) 

16,3 

(14,2-18,5) 
 

9,2 

(5,2-13,2) 

12,1 

(8,4-15,8) 

12,3 

(6,7-18,0) 

Carboidratos (g) 
234 

(179-289) 

194 

(123-266) 

199 

(116-282) 
 

213 

(64,2-362,3) 

268 

(184-352) 

243 

(75-411) 

Carboidratos (% VET) 
52,6 

(48,2-57,1) 

53,3 

(45,9-60,7) 

50,1 

(43,5-56,7) 
 

47,9 

(24,9-70,8) 

53,3 

(41,4-65,3) 

58,4 

(38,7-78,1) 

Lipídios (g) 
62,5 

(48,5-76,4) 

54,2 

(27,7-80,7) 

59,4 

(35,1-83,7) 
 

81,3 

(26,1-135,9) 

78,7 

(32,7-124,6) 

52,6 

(2,3-102,9) 

Lipídios (% VET) 
31,8 

(27,6-36,1) 

29,1 

(22,0-36,1) 

33,6 

(28,4-38,7) 
 

43,0 

(21,6-64,3) 

34,5 

(26,2-42,8) 

29,2 

(8,5-4,9) 

VET: valor energético total  

* p<0,05 em relação aos pacientes com neoplasia de estômago, no mesmo tempo do estudo 
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Tabela 6 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados ingestão de vitaminas dos pacientes com 

neoplasia de esôfago e de estômago. 

 

Pacientes com neoplasia de esôfago 

(n=10) 
 

Pacientes com neoplasia de estômago 

(n=4) 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação  1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Vitamina A (RE) 
1552 

(663-2441) 

1686 

(692-2679) 

1299 

(448-2151) 
 

352 

(-21-726) 

552 

(288-816) 

2138 

(-1531-5809) 

Tiamina (mg) 
1,7 

(1,0-2,4)* 

1,7 

(0,9-2,5) 

1,4 

(0,8-2,0) 
 

0,7 

(0,1-1,2) 

1,6 

(0,1-3,1) 

1,4 

(0,3-2,5) 

Riboflavina (mg) 
1,8 

(1,1-2,6)* 

2,0 

(1,0-3,0) 

1,8 

(1,0-2,5) 
 

0,58 

(0,42-0,73) 

1,3 

(0,3-2,3) 

5,5 

(-7,8-18,8) 

Niacina (mg) 
19,7 

(12,5-26,9)* 

20,1 

(11,5-28,7) 

16,9 

(8,8-25,0) 
 

6,0 

(-0,14-12,1) 

13,1 

(4,4-21,7) 

9,7 

(-1,8-21,1) 

Ác. pantotênico (mg) 
5,5 

(2,6-8,4)* 

6,2 

(3,3-9,2) 

5,5 

(2,5-8,5) 
 

1,8 

(-0,68-4,4) 

3,1 

(0,6-5,5) 

3,6 

(0,8-6,5) 

Piridoxina (mg) 
1,8 

(1,1-2,6) 

1,9 

(1,0-2,7) 

1,6 

(0,9-2,3) 
 

1,0 

(0,0-2,0) 

1,1 

(0,4-1,8) 

1,4 

(0,4-2,5) 

Vitamina B12 (µg) 
3,5  

(1,3-5,7)* 

4,1 

(1,8-6,4) 

3,9 

(2,1-5,6) 
 

0,61 

(0,26-0,97) 

1,7 

(-0,7-4,2) 

2,6 

(-0,9-6,0) 

Vitamina C (mg) 
108 

(22,4-194) 

150 

(31,4-269) 

94,2 

(42,7-145,7) 
 

132 

(-101-365) 

961 

(-1844-3767) 

210 

(-188-610) 

Vitamina E (mg) 
25,6 

(16,3-34,8) 

21,9 

(9,9-33,9) 

29,0 

(13,1-45,0) 
 

35,4 

(14,4-56,4) 

31,9 

(27,3-36,4) 

15,4 

(-7,6-38,4) 

Ácido fólico (µg) 
218 

(90-346)* 

273 

(140-407) 

224 

(99-349) 
 

50,5 

(-21,2-122,2) 

163 

(-70-396) 

259 

(28,2-489) 

* p<0,05 em relação aos pacientes com neoplasia de estômago, no mesmo tempo do estudo 
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Tabela 7 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados ingestão de minerais dos pacientes com 

neoplasia de esôfago e de estômago. 

 

Pacientes com neoplasia de esôfago 

(n=10) 
 

Pacientes com neoplasia de estômago 

(n=4) 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação  1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Cálcio (mg) 
894 

(376-1412) 

1109 

(565-1652) 

949 

(604-1294) 
 

204 

(50-357) 

567 

(29-1104) 

542 

(48-1037) 

Fósforo (mg) 
1076 

(685-1468)* 

1148 

(670-1627) 

1045 

(673-1416) 
 

522 

(176-869) 

828 

(448-1208) 

784 

(97-1472) 

Ferro (mg) 
13,8 

(8,9-18,6) 

16,5 

(6,4-26,7) 

14,3 

(8,1-20,5) 
 

7,4 

(2,8-12,0) 

9,0 

(5,1-12,9) 

11,2 

(2,0-20,4) 

Zinco (mg) 
13,8 

(9,1-18,5)* 

12,0 

(6,0-18,1) 

14,1 

(8,3-20,0) 
 

3,8 

(0,5-7,2) 

4,9 

(2,0-7,7) 

7,2 

(-3,4-17,8) 

Cobre (mg) 
1,5 

(1,0-2,1) 

2,0 

(0,8-3,1) 

1,5 

(0,9-2,1) 
 

0,80 

(,12-1,47) 

1,0 

(0,5-1,5) 

1,2 

(0,2-2,2) 

* p<0,05 em relação aos pacientes com neoplasia de estômago, no mesmo tempo do estudo 
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 Na comparação dos dados laboratoriais de avaliação clínica e do estado nutricional 

entre os pacientes com câncer esôfago e estômago (Tabela 8), os sujeitos com câncer de 

esôfago apresentaram maiores concentrações de proteína C reativa e cobre sérico. Não 

houve diferença estatística nos dados obtidos da avaliação de enzimas e vitaminas 

antioxidantes e dos marcadores de peroxidação lipídica entre os pacientes com câncer 

esôfago e estômago (Tabela 9). 

Considerando que não houve diferença na maioria dos itens avaliados de avaliação 

corporal, na avaliação laboratorial do estado nutricional, nos níveis de enzimas e vitaminas 

antioxidantes e nos marcadores de peroxidação lipídica, optou-se por avaliar os indivíduos 

com neoplasia em um único grupo (Grupo Câncer) e compará-los com o Grupo Controle. 
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Tabela 8 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados da 

avaliação laboratorial clínica e do estado nutricional dos pacientes com neoplasia de 

esôfago e de estômago no início do estudo.   

 
Pacientes com neoplasia de 

esôfago (n=10) 
 

Pacientes com neoplasia de 

estômago (n=4) 

Glicemia (mg/L) 91,5 (80,3-102,7)  90,7 (86,8-94,7) 

Uréia (mg/dL) 34,5 (19,4-49,6)  35,7 (23,2-48,3) 

Creatinina (mg/dL) 1,07 (0,65-1,49)  1,10 (0,65-1,56) 

AST/TGO (U/L) 16,0 (12,4-19,6)  16,2 (9,9-22,5) 

ALT/TGP (U/L) 13,4 (7,9-18,3)  14,4 (5,1-23,7) 

Hemoglobina (g/dL) 12,1 (11,3-13,0)  12,9 (8,7-17,2) 

VCM (fL) 85,1(78,9-91,3)  89,2 (77,5-101,0) 

Linfócitos (células/µL) 2100 (1628-2572)  2125 (1632-2618) 

Proteínas totais (g/dL) 7,3 (6,6-7,9)  6,7 (6,0-7,3) 

Albumina (g/dL) 4,1 (3,9-4,2)  3,9 (3,1-4,7) 

Transferrina (mg/dL) 177 (145-208)  197 (167-228) 

PCR (mg/dL) * 2,4 (0,7-4,1)   0,25 (-0,4-0,9) 

Ferritina (ng/dL) 187 (96-279)  116 (62-171) 

Ferro (µg/dL) 66,2 (42,1-90,4)  92,0 (8,5-175,5) 

Zinco (µg%) 85,2 (73,4-97,0)  92,2 (67,7-114,6) 

Cobre (µg%) * 151 (128-173)  87,3 (43,9-130,8) 

Vitamina B12 (pg/mL) 483 (217-749)  305 (234-376) 

Ácido fólico (ng/mL) 8,1 (3,3-13,0)  6,9 (1,9-11,9) 

Vitamina A (µmol/L) 1,6 (1,1-2,1)  1,7 (0,5-3,0) 

PCR: Proteína C reativa; VCM: Volume Corpuscular Médio 

*: p<0,05 
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Tabela 9 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos níveis eritrocitários das enzimas antioxidantes, níveis plasmáticos 

das vitaminas antioxidantes e dos marcadores de peroxidação lipídica dos pacientes com neoplasia de esôfago e de estômago. 

 

Pacientes com neoplasia de esôfago 

(n=10) 
 

Pacientes com neoplasia de estômago 

(n=4) 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação  1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

SOD (USOD/g Hb) 
2076 

(1907-2244) 

2024 

(1841-2207) 

1791 

(1625-1957) 
 

2006 

(1751-2261) 

1846 

(1475-2217) 

1933 

(1332-2533) 

GPx (µmol NADPH/min/g Hb) 
54,9 

(50,8-58,9) 

50,4 

(44,7-56,2) 

49,5 

(45,5-53,4) 
 

52,8 

(45,9-59,7) 

55,6 

(43,6-67,5) 

51,9 

(31,1-72,7) 

Vitamina E (µmol/L) 
30,6 

(24,9-36,4) 

33,0 

(25,5-40,6) 

29,1 

(22,7-35,4) 
 

23,6 

(16,3-30,9) 

22,6 

(13,7-31,4) 

26,5 

(7,0-46,0) 

Vitamina C (µmol/L) 
9,7 

(2,8-16,5) 

5,7 

(11,7-9,7) 

10,2 

(4,0-15,9) 
 

13,6 

(-5,7-32,9) 

11,4 

(-1,7-25,0) 

17,0 

(0,6-33,5) 

MDA (µmol/L) 
0,73 

(0,51-0,98) 

0,58 

(0,36-0,83) 

0,33 

(0,21-0,87) 
 

0,54 

(0,03-1,07) 

0,36 

(-0,19-1,24) 

0,25 

(-0,40-1,27) 

8-isoprostano (pg/mL) 
34,6 

(26,4-56,0) 

33,6 

(22,0-52,0) 

26,7 

(15,7-64,5) 
 

33,6 

(-27,7-132,8) 

27,3 

(15,7-39,0) 

28,2 

(-10,5-76,0) 

Hb: hemoglobina; SOD: superóxido dismutase; GPx: glutationa peroxidase; MDA: malondialdeído 
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4.2. Comparação dos dados obtidos no seguimento longitudinal entre os pacientes 

com neoplasia de esôfago/estômago e o Grupo Controle 

 

4.2.1. Avaliação da qualidade de vida, fadiga e efeitos adversos durante o tratamento 

oncológico 

 

No Grupo Câncer, não houve diferença estatística nos escores de qualidade de vida 

e de fadiga durante os três momentos do estudo (Tabela 10). A ocorrência de reações 

adversas relacionadas ao tratamento oncológico com impacto potencial no estado 

nutricional são apresentados na Tabela 11. Na comparação entre a primeira e a segunda 

avaliação, houve redução na ingestão de alimentos, aumento das queixas relacionadas à 

saliva espessa com alteração no paladar e náuseas. A ocorrência de náuseas e saliva 

espessa foi maior na terceira avaliação em relação à primeira. Não houve diferença 

estatística na ocorrência das demais reações adversas analisadas durante o tratamento 

oncológico. 

 

4.2.2. História de perda ponderal e composição corporal 

 

Dos 14 pacientes com câncer, houve perda de peso em relação ao usual em todos os 

casos (Tabela 12), com média de perda de peso de 12,7 kg, que correspondeu a 17,3% de 

perda ponderal em relação ao peso habitual. Na segunda avaliação, 85,7% dos pacientes 

perderam de peso em relação à primeira avaliação, com média de perda de peso de 3,6 kg, 

que correspondeu a redução 5,6% de perda ponderal. Na última avaliação, houve perda de 

peso em 91,7% dos pacientes em relação a primeira avaliação, com média de perda de peso 

de 5,8 kg, que correspondeu a redução de 9,0% de perda ponderal.  

Os dados antropométricos do Grupo Câncer e Controle são apresentados na Tabela 

13. O Grupo Câncer apresentou menor IMC quando comparados ao Grupo Controle. 

Longitudinalmente, observou-se o Grupo Câncer apresentou redução do peso e IMC na 

segunda e terceira avaliação, em relação ao momento inicial. Não houve diferença nos 

valores absolutos da massa magra dos voluntários do Grupo Câncer durante a avaliação 

longitudinal e quando comparados com o Grupo Controle. Os valores de massa gorda em 

quilogramas e seu percentual na composição corporal, bem como o percentual de massa 

magra, foram menores no Grupo Câncer quando comparados ao Grupo Controle.  
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Tabela 10 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos escores de qualidade de vida e de fadiga dos pacientes 

do Grupo Câncer nos três momentos do estudo. 

 1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Qualidade de vida 92,6 (85,4-99,7) 87,9 (76,4-99,3) 86,7 (76,1-97,2) 

Fadiga 46,6 (40,9-52,3) 41,8 (33,6-50,0) 46,0 (39,7-52,3) 

 

 

Tabela 11 - Ocorrência de reações adversas relacionadas ao tratamento oncológico com impacto potencial no estado nutricional 

em 14 pacientes com neoplasia de esôfago e estômago. 

 1ª Avaliação 2ª Avaliação * 3ª Avaliação *,┼ Diferença estatística 

Anorexia (n) 3 2 2  

Redução da ingestão de alimentos (n) 0  4  3 a (p<0,05) 

Xerostomia leve ou moderada (n) 0 2 3  

Saliva espessa com alteração no paladar (n) 0 9  7 
a (p<0,05) 

b (p<0,05) 

Mucosite (n) 0 0 0  

Náusea (n) 0 5 4 
a (p<0,05) 

b (p<0,05) 

Vômito (n) 1 3 2  

Diarréia (n) 0 2 1  

Constipação intestinal (n) 0 2 1  

a: existe diferença estatística entre a 1ª e a 2ª avaliação  

b: existe diferença estatística entre a 1ª e a 3ª avaliação  

*: um paciente negou-se a responder o questionário 

┼: um paciente não completou o tratamento 
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Tabela 12 - Média e intervalo de confiança 95% (IC95%) da alteração ponderal nos três momentos da avaliação nos 14 pacientes do 

Grupo Câncer. 

 1ª Avaliação 
(em relação ao habitual) 

2ª Avaliação 
(em relação à 1ª avaliação) 

3ª Avaliação 
(em relação à 1ª avaliação) 

Pacientes que perderam peso (%) 100 85,7 91,7 

Dos quais:    

Perda de peso (kg) 12,7  

(8,9-16,5) 

3,6  

(2,3-5,0) 

5,8  

(3,5-8,0) 

Perda de peso (%) 17,3  

(11,9-22,7) 

5,6  

(3,7-9,4) 

9,0  

(5,6-14,1) 
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Tabela 13 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados da avaliação da composição corporal de pacientes do Grupo 

Câncer e de voluntários do Grupo Controle. 

 

Grupo Câncer 

(n=14) Grupo Controle 

(n=15) 
Diferença estatística 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Peso (kg) 
60,2  

(53,1-67,2) 

57,5  

(49,8-65,2) 

55,2  

(47,1-64,0) 

67,5  

(61,8-73,2) 

b (p<0,05) 

# (p<0,10) 

IMC (kg/m²) 
21,8  

(18,7-25,0) 

20,8  

(17,6-24,1) 

20,4  

(16,7-24,1) 

25,9  

(24,6-27,2) 

b (p<0,05)  

# (p<0,05) 

Massa magra (kg) 
44,0  

(38,4-49,6) 

41,5  

(36,1-46,8) 

39,6  

(31,3-48,0) 

46,3  

(41,3-51,3) 
 

Massa magra (%) 
74,2  

(66,8-81,6) 

73,0  

(66,9-79,1) 

70,1  

(60,8-79,4) 

68,5  

(64,4-72,6) 
# (p<0,05) 

Massa gorda (kg)  
15,7  

(10,1-21,2) 

15,7  

(11,0-20,3) 

17,0  

(10,1-23,9) 

21,2  

(18,2-24,2) 
# (p<0,05) 

Massa gorda (%) 
25,8  

(18,4-33,1) 

27,0  

(20,9-33,1) 

29,9  

(20,6-39,2) 

31,5  

(27,4-35,6) 
# (p<0,05) 

IMC: índice de massa corporal  

b: existe diferença estatística entre a 1ª e a 3ª avaliação no Grupo Câncer 

#: existe diferença estatística entre a 1ª avaliação no Grupo Câncer e o Grupo Controle 
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4.2.3. Avaliação da ingestão alimentar  

 

Dentre os 14 pacientes, oito se alimentavam por via oral em todas as avaliações e 

seis fizeram uso de nutrição enteral em algum momento do estudo. Destes, três indivíduos 

mantiveram esta via de alimentação por todo o período da pesquisa (voluntários 2, 8 e 10). 

Mesmo com a sonda nasoentérica colocada por via endoscópica abaixo do piloro, o 

voluntário número 10 apresentava saída frequente da sonda devido aos vômitos 

persistentes, o que comprometia a oferta de nutrientes. O indivíduo número 5 recebeu 

aporte nutricional por via enteral no período compreendido entre a primeira e segunda 

avaliação, tendo evoluído para a via oral no momento da terceira avaliação. O paciente 

número 6 recebeu alimentação por via enteral somente no período correspondente a 

segunda avaliação, retornando a se alimentar por via oral no terceiro momento. O 

indivíduo número 3 se alimentava por via oral nas duas primeiras avaliações, mas no 

terceiro momento passou a receber alimentação por via enteral e estava em progressão da 

dieta no dia da coleta de dados.  

Os dados da ingestão de macronutrientes são apresentados na Tabela 14 e dos 

micronutrientes nas Tabelas 15 e 16. Na avaliação longitudinal, não houve diferença nos 

dados de ingestão de energia e macronutrientes nos momentos do estudo e em relação ao 

Grupo Controle (Tabela 14).  

 Na primeira avaliação, observou-se que menor ingestão de vitamina C e de ácido 

fólico no Grupo Câncer comparado ao Grupo Controle, embora o consumo de vitamina E 

tenha sido maior no Grupo Câncer. Na análise longitudinal do Grupo Câncer, documentou-

se maior ingestão de ácido pantotênico e de cálcio entre a primeira e a segunda avaliação, 

além do aumento na ingestão de vitamina B12 entre a primeira e a segunda avaliação e a 

primeira e a terceira avaliação. Não houve diferença na ingestão das demais vitaminas em 

nenhum momento do estudo (Tabela 15). Em relação à ingestão de minerais, os pacientes 

do Grupo Câncer apresentaram menor consumo de fósforo em relação ao Grupo Controle. 

Não houve diferença estatística em relação ao consumo dos demais minerais (Tabela 16).  
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Tabela 14 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados de ingestão de energia e macronutrientes de pacientes do 

Grupo Câncer e de voluntários do Grupo Controle. 

 

Grupo Câncer 

(n=14) Grupo Controle 

(n=15) 
Diferença 

estatística 
1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

VET (kcal) 
1765  

(1473-2057) 

1650  

(1232-2068) 

1604  

(1108-2101) 

2070  

(1775-2365) 
 

Proteínas (g) 
60,7  

(46,8-74,6) 

59,2  

(41,8-76,6) 

60,8  

(42,9-78,7) 

75,9  

(63,5-88,2) 
 

Proteínas (% VET) 
13,7  

(11,2-16,2) 

14,7  

(12,6-16,7) 

15,1  

(13,0-17,2) 

14,9  

(12,9-16,8) 
 

Carboidratos (g) 
228  

(182-273) 

215  

(161-269) 

213  

(149-276) 

277  

(243-310) 
 

Carboidratos (%VET) 
51,3 

(46,1-56,4) 

53,3  

(47,9-58,7) 

52,3  

(46,5-58,8) 

53,4  

(49,4-57,4) 
 

Lipídios (g) 
67,8  

(53,5-82,1) 

61,2  

(40,6-81,8) 

57,3  

(38,9-75,7) 

75,6  

(55,8-95,4) 
 

Lipídios (% VET) 
35,0  

(29,4-40,6) 

30,7  

(25,7-35,8) 

32,2  

(26,9-37,5) 

31,6  

(27,1-36,1) 
 

VET: valor energético total 
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Tabela 15 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados ingestão de vitaminas dos pacientes do Grupo Câncer e dos 

voluntários do Grupo Controle. 

 

Grupo Câncer  

(n=14) Grupo Controle 

(n=15) 
Diferença 

estatística 
1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Vitamina A (RE) 
1210  

(527-1892) 

1362  

(626-2098) 

1557  

(639-2746) 

1263  

(447-2079) 
 

Tiamina (mg) 
1,4  

(0,8-1,9) 

1,7  

(1,1-2,3) 

1,4  

(1,0-1,8) 

1,6  

(1,4-1,9) 
 

Riboflavina (mg) 
1,5  

(0,9-2,1) 

1,8  

(1,1-2,5) 

2,9  

(0,1-5,7) 

1,5  

(1,2-1,9) 
 

Niacina (mg) 
15,8  

(9,6-22,0) 

18,1  

(11,8-24,3) 

14,7  

(8,7-20,7) 

17,1  

(14,1-20,1) 
 

Ác. pantotênico (mg) 
4,5  

(2,2-6,7) 

5,3  

(3,1-7,5) 

4,9  

(2,9-7,0) 

5,2  

(4,1-6,3) 
a (p<010) 

Piridoxina (mg) 
1,6  

(1,0-2,2) 

1,6  

(1,0-2,2) 

1,5  

(1,0-2,0) 

1,6  

(1,4-1,9) 
 

Vitamina B12 (µg) 
2,7  

(1,0-4,4) 

3,4  

(1,7-5,2) 

3,5  

(2,1-4,8) 

3,1  

(2,4-3,9) 

a (p<0,10) 

b (p<0,10)  

Vitamina C (mg) 
115  

(44-185) 

382  

(-159-924) 

130  

(41-219) 

200  

(124-277) 
# (p<0,05) 

Vitamina E (mg) 
28,4  

(20,7-36,1) 

24,7  

(16,2-33,3) 

24,8  

(13,0-36,6) 

10,7 

(8,7-12,8) 
# (p<0,05) 

Ácido fólico (µg) 
170  

(72-268) 

242  

(139-345) 

235  

(143-327) 

363  

(298-427) 
# (p<0,05) 

a: existe diferença estatística entre a 1ª e a 2ª avaliação no Grupo Câncer 

b: existe diferença estatística entre a 1ª e a 3ª avaliação no Grupo Câncer 

#: existe diferença estatística entre a 1ª avaliação no Grupo Câncer e o Grupo Controle 
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Tabela 16 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados ingestão de minerais dos pacientes do Grupo Câncer e dos 

voluntários do Grupo Controle.  

 

Grupo Câncer  

(n=14) Grupo Controle 

(n=15) 
Diferença 

estatística 
1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação 

Cálcio (mg) 
697  

(301-1092) 

954  

(549-1358) 

824  

(556-1092) 

799  

(500-1098) 
a (p<0,10) 

Fósforo (mg) 
918  

(610-1227) 

1057  

(717-1396) 

965  

(682-1247) 

1186  

(941-1432) 
# (p<0,05) 

Ferro (mg) 
12,0  

(8,2-15,7) 

14,4  

(7,2-21,5) 

13,3  

(9,0-17,6) 

12,4  

(11,3-13,6) 
 

Zinco (mg) 
11,0  

(6,8-15,2) 

10,0  

(5,5-14,5) 

12,0  

(7,3-16,7) 

9,2  

(7,7-10,8) 
 

Cobre (mg) 
1,3  

(0,9-1,8) 

1,7  

(0,9-2,5) 

1,4  

(0,9-1,8) 

1,3  

(1,0-1,5) 
 

b: existe diferença estatística entre a 1ª e a 3ª avaliação no Grupo Câncer 

#: existe diferença estatística entre a 1ª avaliação no Grupo Câncer e o Grupo Controle 
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4.2.4. Avaliação laboratorial clínica e do estado nutricional 

 

Os dados da avaliação clínica e do estado nutricional são mostrados na Tabela 17, 

assim como os valores de referência do laboratório da Instituição. A média dos valores 

encontrados estavam dentro dos valores de referência, exceto pelo aumento da proteína C 

reativa e menores concentrações da transferrina.  

 

 

 

Tabela 17 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos dados da 

avaliação laboratorial clínica e do estado nutricional de pacientes do Grupo Câncer no início 

do estudo.  

 Grupo Câncer (n=14) Valores de Referência 

Glicemia (mg/L) 91,3 (83,7-98,8) 70 a 100 

Uréia (mg/dL) 34,9 (24,4-45,3) 10 a 50 

Creatinina (mg/dL) 1,08 (0,78-1,37) 0,7 a 1,5 

AST/TGO (U/L) 16,0 (13,4-18,7) M:<38/F:<32 

ALT/TGP (U/L) 13,7 (9,7-17,7) M:<41/F:<31 

Hemoglobina (g/dL) 12,4 (11,4-13,3) M:13,5-17,5/F:12-15,5 

VCM (fL) 86,3 (81,5-91,1) M:81-95/F:82-98 

Linfócitos (células/µL) 2107 (1779-2436) 900 a 2900 

Proteínas totais (g/dL) 7,1 (6,6-7,6) 6,4-8,2 

Albumina (g/dL) 4,0 (3,8-4,2) 3,5-5,0 

Transferrina (mg/dL) 182 (160-205) 250-310 

PCR (mg/dL) 1,8 (0,5-3,1) 0,5 

Ferritina (ng/dL) 168 (102-234) M:28-397/F:6-159 

Ferro (µg/dL) 73,3 (52,5-94,0) 35-140 

Zinco (µg%) 86,8 (78,2-95,4) 50-120 

Cobre (µg%) 132 (105-158) 70-140 

Vitamina B12 (pg/mL) 434 (247-622) 174-879 

Ácido fólico (ng/mL) 7,8 (4,6-10,9) 3-17 

Vitamina A (µmol/L) 1,7 (1,2-2,0) 1,04-2,43 

PCR: Proteína C reativa; VCM: Volume Corpuscular Médio; M: Masculino; F: Feminino 
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4.2.5. Enzimas e vitaminas antioxidantes e marcadores de peroxidação lipídica  

  

Os resultados das enzimas e vitaminas antioxidantes e dos marcadores de 

peroxidação lipídica são apresentados na Tabela 18. Em relação ao Grupo Controle, os 

níveis eritrocitários de SOD foram maiores no Grupo Câncer, mas na análise longitudinal 

desse grupo, houve redução entre a primeira e a segunda avaliação e entre a primeira e a 

terceira avaliação. Comparados com o Grupo Controle, os níveis plasmáticos de vitamina 

C foram menores e mantiveram-se baixos durante todo o tratamento oncológico, sem 

diferença estatística nos três momentos da avaliação. Os níveis plasmáticos de MDA foram 

maiores no Grupo Câncer, e não apresentaram diferença estatística longitudinalmente. Não 

houve diferença estatística nos níveis eritrocitários de GPx e nos níveis plasmáticos de 8-

isoprostano entre o Grupo Controle e Câncer e longitudinalmente entre os pacientes com 

neoplasia.   
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Tabela 18 - Média geométrica e intervalo de confiança 95% (IC95%) dos níveis eritrocitários das enzimas antioxidantes, níveis plasmáticos das 

vitaminas antioxidantes e dos marcadores de peroxidação lipídica em pacientes do Grupo Câncer e voluntários do Grupo Controle. 

 

Grupo Câncer 

(n=14) 
 Grupo Controle 

(n=15) 
Diferença 

estatística 
1ª Avaliação 2ª Avaliação 3ª Avaliação  

SOD (USOD/g Hb) 
2056  

(1933-2178) 

1973  

(1826-2120) 

1827  

(1687-1967) 
 

1595  

(1430-1761) 

a (p<0,05) 

b (p<0,05) 

# (p<0,05) 

GPx (µmol NADPH/min/g Hb) 
54,3  

(51,2-57,3) 

51,9  

(47,3-56,5) 

50,1  

(46,4-53,7) 
 

52,7  

(51,4-54,1) 
 

Vitamina E (µmol/L) 
28,6 

(24,1-33,1) 

30,0  

(24,0-36,0) 

28,3  

(22,7-33,8) 
 

27,2  

(23,2-31,1) 
 

Vitamina C (µmol/L) 
10,8  

(4,5-17,0) 

7,4  

(3,4-11,4) 

11,9  

(6,8-17,6) 
 

25,5  

(19,9-30,7) 
# (p<0,05) 

MDA (µmol/L) 
0,73  

(0,50-0,88) 

0,51  

(0,39-0,76) 

0,31  

(0,26-0,76) 
 

0,29  

(0,25-0,33) 
# (p<0,05) 

8-isoprostano (pg/mL) 
34,6  

(27,0-61,9) 

33,1  

(23,7-44,3) 

27,4 

(20,7-55,5) 
 

32,8  

(19,9-45,6) 
 

Hb: hemoglobina; SOD: superóxido dismutase; GPx: glutationa peroxidase; MDA: malondialdeído 

a: existe diferença estatística entre a 1ª e a 2ª avaliação no Grupo Câncer 

b: existe diferença estatística entre a 1ª e a 3ª avaliação no Grupo Câncer 

#: existe diferença estatística entre a 1ª avaliação no Grupo Câncer e o Grupo Controle 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Avaliação da qualidade de vida, da fadiga e dos efeitos adversos relacionados ao 

tratamento oncológico  

 

No presente estudo, foram documentados altos escores de qualidade de vida e 

fadiga desde o início do estudo e não houve diferença entre os diferentes tempos das 

avaliações. Semelhante aos nossos achados, não foram documentados diferenças nos 

escores de qualidade de vida e de fadiga em 48 pacientes com câncer de cabeça e pescoço, 

independente dos sujeitos estarem antes, durante ou após o término do tratamento 

oncológico, que incluiu radioterapia (92%), radio e quimioterapia (27%) e/ou cirurgia 

(59%) (Hammerlid et al., 1998). Há estudos mostrando que a qualidade de vida de 

pacientes com câncer de ovário pode melhorar, pela regressão dos sintomas associados 

com a massa tumoral (Butler et al., 2004) 

Sabe-se que o comprometimento do estado nutricional está relacionado com piora 

da qualidade de vida (Gupta et al., 2006; Borges et al., 2010). Entretanto, um pequeno 

tamanho amostral pode influenciar à fraca correlação entre os escores de qualidade de vida 

com a subnutrição, a perda de peso e a ingestão energética (Hammerlid et al., 1998). Os 

escores de qualidade vida não se corelacionaram com o estágio tumoral, que foi atribuída à 

adaptação à doença e à personalidade individual (Hammerlid et al., 1998). A habilidade de 

adaptação psicológica frente à doença e ao tratamento influencia na percepção da 

qualidade de vida de pacientes em quimioterapia adjuvante para câncer de cólon (Bernhard 

et al., 1999). No presente estudo, nós não avaliamos as características da personalidade dos 

voluntários, mas é possível que tenha havido uma adaptação às condições de saúde, 

independente da redução do IMC, considerando que a qualidade de vida manteve-se alta 

durante o seguimento.  

Em comparação com os valores prévios, houve melhora nos escore de qualidade de 

vida de mulheres com câncer de mama durante a quimioterapia adjuvante (Hürny et al., 

1996). Embora a pontuação da qualidade de vida seja maior a partir do 3º mês após o 

término do tratamento oncológico, Abdel-Wahab e colaboradores (2005) documentaram 

diminuição nos escores em 24 pacientes com câncer de cabeça e pescoço durante (73,4 ± 

13,0) e imediatamente após o término da terapia (67,7 ± 12,6) em relação aos valores 

basais (87,9 ± 14,1). Em pacientes com neoplasia pulmonar, houve correlação entre o 
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número de doses administradas das drogas antineoplásicas e os escores de qualidade de 

vida, atribuída à somatória dos efeitos adversos e pela necessidade de internação 

(Karczmarek-Borowska et al., 2014). Drogas antineoplásicas cuja toxicidade permanece 

por maior tempo retardam a melhora na qualidade de vida (Hürny et al., 1996). 

Em nosso meio, pacientes com neoplasia cólon-retal apresentaram piora da 

qualidade de vida entre o primeiro e o quarto ciclos de quimioterapia (Ribeiro, 2013).  

Pacientes com câncer de pulmão apresentaram piora na qualidade de vida durante a 

quimioterapia, independente da linha de tratamento ser adjuvante ou em diferentes 

esquemas paliativos (Wintner et al., 2013). Os sintomas da citotoxicidade são vivenciados 

na primeira semana após a administração do quimioterápico (Molassiotis & Chan, 2001). 

No presente estudo, os pacientes recebiam diferentes esquemas de quimioterapia e as 

avaliações não foram padronizadas em relação ao dia em que os pacientes recebiam o 

tratamento. Estes aspectos podem ter influenciado os escores de qualidade de vida obtidos 

na casuística avaliada.  

Diferente dos resultados observados no presente estudo, as queixas de fadiga 

aumentaram após ciclos consecutivos de quimioterapia (Berger et al., 2010). No primeiro 

dia após quimioterapia para vários tipos de cânceres, a fadiga foi relatada em 76% dos 

pacientes enquanto no 7º dia esse percentual aumentou para 90% e reduziu para 74% no 

14º dia (Molassiotis & Chan, 2001). Por outro lado, foi demonstrado maior nível de fadiga 

no 2º mês após a cirurgia de ressecção de lesão neoplásica mamária, com decréscimo até o 

5º mês e normalização no 6º mês, quando atingiu os valores obtidos no pré-operatório 

(Huang et al., 2014).  

Em pacientes sob quimioterapia para câncer de pulmão, mama e cólon, a fadiga foi 

maior nos indivíduos tratados com terapia intravenosa quando comparados com aqueles 

que receberam a terapia oral (Barzelloni et al., 2012).  Além da duração da terapia, a via de 

administração (Barzelloni et al., 2012) e o tipo de droga antineoplásica (De Jong et al., 

2007) podem influenciar nos escores de fadiga 

No presente estudo, as principais queixas relacionadas ao tratamento oncológico 

foram a redução da ingestão de alimentos, a saliva espessa com alteração no paladar e 

náuseas. Chama a atenção o fato que um pequeno número de pacientes já iniciou o 

tratamento oncológico relatando anorexia e que a ocorrência deste sintoma se manteve 

praticamente inalterada no decorrer da terapia. Não foi possível atribuir a redução da 

ingestão alimentar pela alteração do apetite, considerando que este se manteve inalterado 
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durante o tratamento. Entretanto, embora o número de casos de xerostomia e de vômitos 

tenha sido pequeno, tais sintomas podem explicar a perda de peso, somado ao fato que 

havia dificuldade de deglutição nos pacientes com neoplasia esofágica.  

Queixas semelhantes àquelas documentadas no presente estudo também foram 

relatadas por Borges e colaboradores (2010), como náusea (17,5% dos pacientes) e 

alteração no paladar (8,4% dos pacientes). Náuseas, vômitos, anorexia e constipação 

também foram os sintomas gastrointestinais mais relatados por Dias e colaboradores 

(2006). Em um estudo realizado com 50 pacientes com câncer em diferentes sítios 

tumorais, Chatterjee e colaboradores (2014) relacionam as náuseas (90% dos pacientes) e 

os vômitos (82% dos pacientes) com toxicidade das drogas anti-neoplásicas.  

 

5.2. História de perda ponderal e composição corporal  

 

A perda de peso de pacientes com câncer é um tema bastante explorado na 

literatura. A maioria dos estudos avalia a perda de peso a longo prazo após o tratamento 

(Ren et al., 2015; Magalhães et al., 2008), durante a internação para intervenção cirúrgica 

(Leandro-Merhi et al., 2008) ou no pós-operatório (Toxopeus et al., 2015; Marin et al., 

2010). Poucos estudos avaliam a perda de peso durante a quimio e radioterapia (Firme & 

Gallon, 2010; Jeffery et al., 2012). A importância de avaliar a alteração ponderal durante o 

tratamento oncológico deve-se ao fato que esse parâmetro é um indicador de pior 

prognóstico (Hess et al., 2007). 

No presente estudo, todos os pacientes relataram peso usual acima do peso aferido 

no momento da primeira avaliação, com média de perda ponderal de 17% do peso 

corpóreo. No estudo que avaliou perda de peso em pacientes submetidos à quimioterapia 

com câncer gastrintestinal, foi observado perda de peso de 7,7% em relação ao usual antes 

do diagnóstico da doença (Attar et al., 2012). Nós documentamos que durante o tratamento 

oncológico (na segunda e na terceira avaliações), a grande maioria dos pacientes 

apresentou perda de peso em relação ao peso inicial. Semelhante aos nossos achados, a 

perda de peso ocorreu em 100% dos pacientes entre o momento do aparecimento dos 

primeiros sintomas relacionados ao câncer até o início do tratamento oncológico (Firme & 

Gallon, 2010). O número de pacientes com perda de peso documentado no presente estudo 

foi superior ao encontrado por Tartari e colaboradores (2010) em 50 pacientes com 

diferentes sítios tumorais, em que foi observada perda de peso em 33% dos indivíduos e 
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que 40% dos pacientes ganharam peso durante o tratamento oncológico. As divergências 

dos dados apresentados no presente estudo podem ser atribuídas ao fato que o estudo de 

Tartari e colaboradores (2010) incluíram indivíduos com neoplasia mamária, que 

sabidamente apresentam ganho poderal durante a quimioterapia (Harvil et al., 2004), pela 

maior ingestão alimentar, decréscimo da atividade física, alteração da taxa metabólica 

basal ou menopausa (Kutynec et al., 1999). Por outro lado, Jeffery e colaboradores (2012) 

observaram perda de peso em 62,5% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço 

durante a radioterapia, situação em que há grave comprometimento da ingestão alimentar 

por dificuldade mecânica ou pelos efeitos colaterais do tratamento. A perda de peso 

ocorreu em 55% dos pacientes submetidos ao tratamento oncológico, sendo que a metade 

dos casos apresentava manifestações gastrintestinais e diminuição da ingestão energética 

(Dias et al., 2006). 

 No presente estudo, a redução do peso corporal foi progressiva e significativa 

durante o tratamento oncológico. Em relação aos sujeitos controles, os pacientes 

oncológicos já apresentavam menor peso corpóreo mesmo antes do início do tratamento. 

Ao final do estudo, os pacientes perderam média de 9,0% do peso corporal. Em pacientes 

submetidos à radioterapia para câncer de cabeça e pescoço, Jeffery e colaboradores (2012) 

documentaram que a perda de peso foi de 5,9% ao final do tratamento. Em pacientes com 

diferentes sítios tumorais, entre os 33% dos indivíduos que perderam peso, a maioria 

apresentou redução maior ou igual a 7,5% do peso corporal em três meses (Tartari et al., 

2010).  

 

5.3. Ingestão de nutrientes 

 

Nós não documentamos diferença na ingestão energética do Grupo Câncer durante 

o tratamento e quando comparado ao Grupo Controle. Similar ao nosso achado, não foi 

encontrada diferença na ingestão energética de pacientes com câncer de pulmão, ovário e 

mama durante a quimioterapia (Ovesen et al., 1991) e em pacientes com câncer de mama 

antes e após a quimioterapia (Verde, 2007). Mulheres com câncer cervical uterino não 

apresentaram diferença na ingestão energética quando comparadas ao grupo controle e no 

decorrer do estudo, exceto aquelas que apresentaram náusea e vômitos (Lisboa, 2006). 

No entanto, a diminuição na ingestão energética foi observada nos pacientes com 

câncer de cabeça e pescoço submetidos ao tratamento oncológico (Kubrak et al., 2013) e 
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houve correlação linear entre a diminuição da ingestão energética e a perda de peso em 

pacientes com câncer de cabeça e pescoço durante a radioterapia (Nourissat et al., 2011). 

Em pacientes sob quimioterapia por diferentes sítios tumorais, a ingestão energética foi de 

1875± 200 kcal e inferior à recomendação estimada de 2100 kcal/dia (Tartari et al., 2010).  

No presente estudo, a ingestão de macronutrientes dos pacientes com neoplasia do 

trato digestório superior não diferiu do Grupo Controle e permaneceu inalterada no 

decorrer do tratamento. Resultado similar foi observado em pacientes com câncer de mama 

antes do início e após a quimioterapia (Verde, 2007). A ingestão de proteína foi menor nas 

mulheres com câncer cervical uterino em relação às voluntárias do grupo controle e se 

manteve inalterada durante a radioterapia (Lisboa, 2006). Durante a quimioterapia para 

câncer de mama, a média do percentual de macronutrientes foi adequada, embora as 

alterações do olfato fossem associadas com o consumo reduzido de carboidratos 

(Cattafesta et al., 2014). 

Assim como no presente estudo, a quimiterapia para câncer de mama não 

modificou a ingestão das vitaminas A, C e E, ácido fólico e zinco (Verde, 2007). Em 

pacientes sob quimioterapia para diferentes sítios tumorais, o consumo médio diário de 

cálcio (612 mg), vitamina C (99 mg) e ferro (13,9 mg) (Tartari et al., 2010) foram 

relativamente próximos às recomendações e similares aos valores observados no presente 

estudo. Em estudo nacional com 30 pacientes de classe socioeconômica e escolaridade 

elevada acompanhadas por profissional nutricionista durante a quimioterapia para câncer 

de mama, o consumo de vitamina C, fósforo, ferro, selênio e zinco foram adequados em 

relação às recomendações (Cattafesta et al., 2014). Entretanto, as queixas digestivas que se 

seguem à administração das drogas antineoplasicas interferiram negativamente no 

consumo de vitamina C, ferro, selênio e vitamina E (Cattafesta et al., 2014). A mucosite se 

relacionou com a quantidade consumida de ferro e de selênio, enquanto a redução no 

consumo de vitamina C foi atribuída à disgeusia e mucosite, que resultou em redução na 

ingestão de alimentos fontes desta vitamina (Cattafesta et al., 2014).  

Foi observado aumento do consumo de vitamina B12, ácido pantotênico e cálcio 

durante o tratamento oncológico nos pacientes do presente estudo. Não identificamos 

dados na literatura que avaliaram o consumo destes nutrientes durante o tratamento 

oncológico, mas levantamos a hipótese que houve maior ingestão de alimentos de origem 

animal (leite, carne e ovos) por orientação dietética dos profissionais envolvidos. No 

presente estudo, a média do consumo dos nutrientes com propriedade redox, como a 
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vitamina C, vitamina E e zinco, estavam aceitáveis antes e durante o tratamento 

oncológico.  

Há dados na literatura que mostram que uma única aplicação do Recordatório 

alimentar de 24 horas é capaz de refletir a média de ingestão de energia e de nutrientes 

(Barbosa et al., 2007). Entretanto, nós observamos que as informações obtidas no CTCAE 

sobre o consumo alimentar e os dados antropométricos são incompatíveis com os dados 

obtidos no Recordatório alimentar de 24 horas. A hipótese para justificar tal discrepância 

de resultados é que o método Recordatório alimentar de 24 horas pode ter sua eficácia 

comprometida devido a variação de ingestão decorrente dos efeitos adversos dao 

tratamento oncológico.  

 

5.4. Avaliação laboratorial clínica e do estado nutricional  

 

No início do estudo, não foram observadas alterações nos marcadores de avaliação 

laboratorial clínica e do estado nutricional. Os valores de glicemia, ureia, creatinina, AST, 

ALT, hemobglobina, VCM, linfócitos, proteínas totais, albumina, ferritina, ferro, zinco, 

cobre, vitamina B12, ácido fólico e vitamina A estavam dentro da faixa de normalidade no 

início do estudo. Apesar da concentração da proteína total e a albumina estarem dentro da 

faixa de normalidade, a média do valor de transferrina foi abaixo do valor de referência 

enquanto que a concentração de proteína C reativa estava aumentada. Tais dados indicam a 

existência de processo inflamatório no início do tratamento oncológico, a considerar o 

valor reduzido de transferrina e aumento de PCR. A presença do tumor e o procedimento 

cirúrgico podem ter desencadeado uma resposta inflamatória sistêmica que resultou na 

produção de citocinas pró-inflamatórias (interleucina-1 –IL-1, interleucina-6 - IL-6 e fator 

de necrose tumoral-alfa -TNF-alfa) (Halliwell, 2007; Plata-Salamán, 1998). 

Laboratorialmente, a produção aumentada do TNF-α e das IL1 e IL6 manifestam-se pela 

maior síntese de proteínas positivas de fase aguda como a proteína-C reativa (PCR), 

fibrinogênio, α-antitripsina, ceruloplasmina, glicoproteína e haptoglobina (Garófolo & 

Pertrilli, 2006). Paralelamente, ocorre redução na síntese de proteínas de fase aguda 

negativas, como a albumina, a pré-albumina e transferrina (Garófolo & Pertrilli, 2006). A 

albumina tem meia vida de cerca de 20 dias é considerada um indicador tardio de 

alterações do estado nutricional após intervenções cirúrgicas (Ihara et al, 2003). Entretanto, 

esta proteína não é considerada um bom marcador do estado protéico visceral por ser 
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pouco sensível às alterações agudas do estado nutricional, ser influenciada por inúmeros 

fatores não nutricionais (Jeejeebhoy, 1998) e ter meia vida prolongada. A transferrina é 

uma beta globulina transportadora de ferro no plasma (Smith & Mullen, 1991), sendo 

considerada uma proteína de vida média intermediária (aproximadamente oito dias). 

Aguilar-Nascimento e colaboradores (2007) avaliaram os níveis de albumina e transferrina 

em 32 pacientes submetidos a operações gastrointestinais de grande porte, antes do 

procedimento cirúrgico, no 2º e 5º dia de pós-operatório. Após a cirurgia, houve redução 

na concentração de transferrina, independente da ocorrência de infecção (Aguilar-

Nascimento et al., 2007). A PCR é uma proteína de fase aguda positiva e sua concentração 

aumenta rapidamente em resposta a vários estímulos inflamatórios, particularmente em 

resposta a IL6 e outras citocinas (Gabay & Kushner, 1999). Na rotina, a PCR é um dos 

marcadores inflamatórios mais comumente usados, devido sua sensibilidade e baixo custo.  

 

5.5. Enzimas e vitaminas antioxidantes e marcadores de peroxidação lipídica  

 

No presente estudo, documentamos maiores níveis eritrocitários de SOD no Grupo 

Câncer quando comparado aos sujeitos controles. Resultados semelhantes foram 

observados em pacientes com câncer de pulmão de pequenas células e não pequenas 

células quando comparados com controles saudáveis (Kaynar et al., 2005), em pacientes 

com câncer de esôfago e estômago (Dursun et al., 2013) e entre aqueles com câncer 

avançado em diferentes sítios tumorais (Mantovani et al., 2002). O aumento nos valores de 

SOD pode ser atribuído à maior produção de EROs pelo tecido tumoral (Mantovani et al., 

2002). 

Alguns estudos não encontraram diferença nos níveis eritrocitários da SOD ao 

longo do tratamento em pacientes com câncer cólon-retal (Ribeiro et al., 2015) e mieloma 

múltiplo (Mehdi et al., 2013). Contrariamente aos nossos resultados, alguns estudos 

mostram menores níveis eritrocitários da SOD em pacientes com câncer cólon-retal 

(Gopčević et al., 2013) e nos portadores de melanoma (Gadjeva et al., 2008). Rasool e 

colaboradores (2014) correlacionaram a síndrome de lise tumoral com o estresse oxidativo 

e encontraram menores níveis eritrocitários da SOD em pacientes com câncer recebendo 

terapia antineoplásica comparados com controles saudáveis. Os autores atribuíram a 

depleção da SOD aos efeitos do tratamento, que resultou em maior peroxidação lipídica e 

aumento nos níveis de MDA (Rasool et al., 2014).  



68 

Durante o tratamento oncológico, nós observamos redução dos valores eritrocitários 

de SOD entre o primeiro e o segundo e entre o primeiro e o terceiro momento do 

tratamento. Na comparação dos níveis eritrocitários de SOD do pré e pós-tratamento, 

documentou-se redução nos valores desta enzima antioxidante nos pacientes com leucemia 

mielóide aguda (Esfahani et al.,2012) e em mulheres com câncer de mama após a 

quimioterapia (Kasapović et al., 2010). A redução na concentração eritrocitária de SOD 

poderia ser justificada pela inativação dessa enzima pelos seus próprios substratos (Baker 

et al., 1997).  

No presente estudo, os valores de GPx permaneceram inalterados no decorrer do 

estudo no Grupo Câncer e foram semelhantes aos valores observados no Grupo Controle. 

Nossos achados vão de encontro com os resultados observados nos pacientes com câncer 

de pulmão de pequenas células e não pequenas células (Kaynar et al., 2005) e no câncer 

cólon-retal (Ribeiro et al., 2015). Diferente dos nossos resultados, vários autores 

documentaram menores níveis de GPx em pacientes com câncer cólon-retal (Gopčević et 

al., 2013), mieloma múltiplo (Mehdi et al., 2013), câncer de esôfago e de estômago 

(Dursun et al., 2006) e entre aqueles com diferentes sítios tumorais (Mantovani et al., 

2002), quando comparados aos indivíduos saudáveis.  

No início do estudo, os níveis plasmáticos de MDA eram elevados no Grupo 

Câncer em relação ao Grupo Controle. Nossos achados vão de encontro aos resultados 

encontrados por Karaman e colaboradores (2010), que avaliaram o dano oxidativo após o 

diagnóstico de neoplasia de laringe. Resultados similares também foram encontrados nos 

pacientes com melanoma (Gadjeva et al., 2008), com câncer cólon-retal (Gopčević, 2013), 

mieloma múltiplo (Mehdi et al., 2013) e câncer de orofaringe (Marakala et al., 2006) 

Os maiores níveis de MDA nos nossos pacientes com câncer quando comparados 

aos controles saudáveis indicam maior peroxidação lipídica nos pacientes com neoplasia. 

Dursun e colaboradores (2013) justificaram um aumento do estresse oxidativo e da 

peroxidação lipídica devido ao aumento da SOD e da redução da GPx. A enzima SOD 

catalisa o radical superóxido para peróxido de hidrogênio (Fridovich, 1995), que é 

convertido em água e oxigênio molecular pela GPx (Michiels et al., 1994). O aumento da 

atividade da SOD leva a um aumento na conversão de superóxido para peróxido de 

hidrogênio, mas o mesmo não pode ser convertido em água e oxigênio molecular devido à 

atividade diminuída da GPx. O peróxido de hidrogênio pode ser convertido em ácido 

hipocloroso e radicais hidroxila. Estes radicais mais reativos podem conduzir a danos 
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oxidativos, que se refletem em aumento do nível de MDA (Babior, 2000). Por sua vez, 

MDA e o ânion superóxido podem inibir parcialmente atividade da GPx (Aydin et al., 

2006, Arshad et al., 1991), aumentando ainda mais o estresse oxidativo. Quando não 

contrabalanceado, o estresse oxidativo exerce efeitos deletérios na progressão do câncer e 

piora do bem-estar geral do paciente (Mantovani et al., 2002). Nós não documentamos  

diferença estatística nos valores do MDA durante o tratamento oncológico. Nossos 

resultados são concordantes com os dados obtidos em pacientes com câncer cólon-retal 

durante quimioterapia (Ribeiro et al., 2015) e com pacientes com câncer cervical durante a 

quimio ou radioterapia (Subramanyam et al., 2013). Em pacientes com carcinoma cólon-

retal, os marcadores de peroxidação lipídica foram mais altos que nos sujeitos controles, 

mas a administração intravenosa de 5-fluorouracil não modificou a peroxidação lipídica, 

indicando que o estresse oxidativo foi atribuído à doença e não ao tratamento oncológico 

(Koçer & Nazıroglu, 2013). Embora a quimioterapia usada no câncer cólon-retal tenha 

aumentado os níveis de MDA (Cavia-Saiz et al., 2012), uma maior concentração nas 

espécies reativas do ácido tiobarbitúrico (TBARS) foi observada somente em pacientes 

com evolução desfavorável durante a quimioterapia (Farias et al., 2011).  

Nós documentamos que os níveis plasmáticos de vitamina E não diferiram dos 

valores encontrados no Grupo Controle e se mantiveram inalterados durante o tratamento 

oncológico. Em comparação com indivíduos saudáveis, os níveis de vitamina E foram 

menores nos pacientes com câncer de mama (Shah et al., 2009), mieloma múltiplo (Mehdi 

et al., 2013) e câncer cólon-retal (Ribeiro et al., 2015). A vitamina E é doadora de elétrons 

para o radical peroxil, evitando a peroxidação lipídica decorrente deste radical livre. Por 

sua vez, a vitamina C converte a vitamina E reduzida de volta à sua forma ativa (Birben et 

al., 2012). Tal mecanismo de reparação da vitamina E pode justificar a manutenção dos 

níveis séricos normais dessa vitamina durante o tratamento oncológico.  

Os níveis plasmáticos da vitamina C nos nossos pacientes do Grupo Câncer foram 

menores do que do Grupo Controle e se mantiveram baixos no decorrer do tratamento 

oncológico. Outros estudos também encontraram níveis plasmáticos reduzidos de vitamina 

C em pacientes com câncer em diferentes sítios tumorais quando comparados aos controles 

saudáveis, como em pacientes com câncer de mama (Shah et al., 2009), mieloma múltiplo 

(Mehdi et al., 2013) e câncer de orofaringe (Marakala et al., 2012). Pacientes com câncer 

gastrintestinal também apresentaram valores plasmáticos reduzidos de vitamina C 

(Georgiannos et al., 1993), porém os autores associaram essa redução à ingestão diminuída 
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desta vitamina. No presente estudo, a ingestão de vitamina C foi maior do que a 

recomendada pela Dietary Reference Intakes (DRI, 90 mg por dia), o que afasta a hipótese 

dessa associação. Diferente dos nossos resultados, pacientes com carcinoma de células 

escamosas de cabeça e pescoço que apresentavam níveis plasmáticos normais de ácido 

ascórbico (31,9 µmol/L) e declínio (23,3 µmol/L) durante a radioterapia (Sakhi et al., 

2009). Nossos pacientes apresentavam baixos níveis plasmáticos de vitamina C mesmo 

antes do início da quimioterapia e esta condição de hipovitaminose poderia justificar as 

dosagens posteriores inalteradas.  

Não foram observadas alterações nos valores encontrados do 8-isoprostano livre no 

decorrer durante o tratamento e esse marcador de peroxidação lipídica foi semelhante nos 

nossos pacientes com neoplasia e nos controles. Semelhante aos nossos achados, Ribeiro e 

colaboradores (2015) não encontraram alterações nos níveis do 8-isoprostano livre durante 

a quimioterapia para câncer colon-retal. O 8-isoprostano urinário de 15 pacientes com 

câncer de próstata foi semelhante aos controles normais e não houve mudança na 

concentração desse marcador de peroxidação lipídica durante a radioterapia (Camphausen 

et al., 2004). Por outro lado, Johns & Johns (2012) documentaram aumento de 6 a 12 vezes 

na concentração urinária de 8-isoprostano no decorrer da quimioterapia em pacientes com 

câncer de pulmão de pequenas células após administração de cisplatina, uma droga 

extremamente citotóxica. Imediatamente após a quimioterapia para câncer de mama, a 

concentração do 8-isoprostano foi similar àquela dos indivíduos saudáveis (Panis et al., 

2012). A concentração urinária de isoprostano aumentou uma hora após a quimioterapia 

adjuvante com doxorubicina/ciclofosfamide para câncer de mama, mas os níveis retornam 

aos valores pré-tratamento 24 h após a infusão das drogas (Il’yasova et al., 2010). 

Considerando que as dosagens do 8-isoprostano variam em função do tempo (Halliwell & 

Lee, 2010), é possível que seus níveis tenham retornado aos valores basais nas dosagens 

posteriores durante a terapia oncológica. Nós não podemos afastar a possibilidade de que 

as medidas do 8-isoprostano livre não tenham sido apropriadas para identificar a 

peroxidação lipídica, considerando que uma vez secretado, o 8-isoprostano livre tem 

rápido turnover, que justifica a quantificação do 8-isoprostano total (Halliwell & Lee, 

2010).    

 

5.6. Forças e limitações do estudo 
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Como todo estudo clínico, a presente pesquisa tem limitações. O estudo foi 

desenhado para coincidir com o esquema de rotina de coleta de sangue, a fim de evitar 

desconforto adicional aos pacientes e perda de dados. Entretanto, o tempo em que o sangue 

foi obtido pode não ter sido ideal para as dosagens dos marcadores de estresse oxidativo, 

que apresentam uma considerável variação temporal adaptativa. Embora a coleta de sangue 

não tenha sido nos dias seguintes à infusão da droga anti-neoplásica, a maioria dos 

pacientes recebeu a radiação diariamente, o que potencialmente desencadeia estresse 

oxidativo. Um aspecto positivo foi que os inquéritos aplicados, a avaliação antropométrica 

e da ingestão alimentar foram feitas no mesmo dia da coleta de sangue, o que permite 

análise simultânea dos dados obtidos.  

Nós incluímos pacientes com dois sítios tumorais diferentes. Na literatura é comum 

os pesquisadores estudarem pacientes com diferentes sítios tumorais sob tratamento 

oncológico. Encontramos estudos que avaliaram em conjunto pacientes com câncer de 

esôfago e de estômago (Dursun et al., 2006; Deans et al., 2009), vários tipos de cânceres 

do trato gastrintestinal (Attar et al., 2012; Barao & Forones, 2012) ou ainda com sítios 

tumorais completamente distintos (Mantovani et al., 2002; Mantovani et al., 2004, Tartari 

et al., 2010).  

 O tamanho amostral também pode ser considerado uma limitação do estudo. Neste 

aspecto, deve ser considerado que nós utilizamos critérios de inclusão restritos e que 

alguns pacientes evoluíram para óbito, de forma que muitos casos foram excluídos da 

casuística inicial. Na literatura, os estudos sobre estresse oxidativo realizados em pacientes 

sob tratamento oncológico utilizam tamanho amostral semelhante (Mantovani et al., 2004; 

Gadjeva et al., 2008; Ribeiro et al., 2015; Johns & Johns et al., 2012), sugerindo que o 

número de casos utilizado no presente estudo foi suficiente para atender aos objetivos 

propostos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os dados obtidos em pacientes com câncer de estômago e de esôfago permitem 

concluir que : 

 Não houve diferença na maioria dos itens avaliados quanto a composição corporal, 

dados laboratoriais do estado nutricional, níveis de enzimas e vitaminas 

antioxidantes e nos marcadores de peroxidação lipídica entre pacientes com câncer 

de esôfago comparados com pacientes com câncer de estômago, o que permitiu 

analisar em conjunto os pacientes com diferentes sítios tumorais; 

 O tratamento oncológico não alterou a qualidade de vida e a intensidade da fadiga.  

Há necessidade de estudos futuros com casuística maior e que avaliem os fatores 

psicológicos envolvidos na percepção da doença neoplásica e do impacto do seu 

tratamento na qualidade de vida e na intensidade da fadiga. 

 A perda de peso ocorreu no início do tratamento e foi agravada no decorrer da 

terapia oncológica. No entanto, apesar do aumento das queixas como náuseas, 

alteração no paladar e diminuição na ingestão alimentar relatada pelos pacientes no 

CTCAE, não foi observada diminuição na ingestão energética nos questionários 

específicos. Tais dados podem indicar que o Recordatório alimentar de 24 horas 

não é um método adequado para avaliar a ingestão alimentar em pacientes 

oncológicos, considerando que o consumo de alimentos pode variar 

substancialmente durante os ciclos de quimioterapia, em função da intensidade dos 

sintomas relacionados ao tratamento.  

 Antes do início do tratamento oncológico, os pacientes com câncer de esôfago e de 

estômago apresentaram maiores valores da enzima antioxidante SOD e menores 

concentrações de vitamina C que os controles saudáveis. Neste momento da 

avaliação, os pacientes apresentaram maior concentração de MDA, que representa 

um marcador de peroxidação lipídica. Tais dados sugerem a presença de estresse 

oxidativo com repercursão na peroxidação lipídica de membranas mesmo antes do 

início do tratamento oncológico, que pode ser atribuída ao processo tumoral per si. 

 Durante e após a terapia oncológica, a concentração dos diversos marcadores de 

estresse oxidativo (GPx, vitamina C, vitamina E, MDA e isoprostano) mantiveram-
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se inalterados em relação aos valores iniciais. Entretanto, a concentração da  SOD 

reduziu  ao término do tratamento oncológico, que indica menor atividade desta 

enzima na conversão do superóxido em peróxido de hidrogênio, etapa inicial da 

atividade antioxidante. Tais dados sugerem que o tratamento oncológico não 

aumentou a atividade antioxidante nos pacientes avaliados, contrariando a hipótese 

inicial do estudo.  

 Os níveis plasmáticos de vitamina C mantiveram-se baixos durante todo o 

tratamento oncológico, o que sugere que os pacientes apresentam hipovitaminose C 

subclínica não atribuída à ingestão desse nutriente e cujo impacto clínico deve ser 

avaliado em estudos futuros.  
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Grupo Controle 
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ANEXO 

ANEXO A – Questionário sócio-econômico 
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ANEXO B – Questionário de intensidade da fadiga 

Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Fatigue – FACIT-Fatigue 

 

Abaixo encontrará uma lista de afirmações que outras pessoas com a sua doença disseram ser importantes. Faça um círculo ou 

marque um número por linha para indicar a sua resposta no que se refere aos últimos 7 dias. 

 

PREOCUPAÇÕES ADICIONAIS  Nem um pouco Um pouco Mais ou menos Muito Muitíssimo 

 

HI 7 Sinto-me fatigado/a ................................................................. 0 

 

0 1 2 3 4 
 

HI 12 Sinto fraqueza generalizada .................................................... 0 

 
0 1 2 3 4 

 

An 1 
Sinto-me sem forças (sem vontade para nada)  ....................... 0 

 
0 1 2 3 4 

 

An 2 Sinto-me cansado/a ................................................................. 0 

 
0 1 2 3 4 

 

An 3 

Tenho dificuldade em começar as coisas porque estou 

cansado/a ................................................................................. 0 

 

0 1 2 3 4 

 

An 4 

Tenho dificuldade em acabar as coisas porque estou  

cansado/a ................................................................................. 0 

 

0 1 2 3 4 
 

An 5 
Tenho energia .......................................................................... 0 

 
0 1 2 3 4 

 

An 7 Sou capaz de fazer as minhas a(c)tividades habituais ............. 0 

 
0 1 2 3 4 

 

An 8 
Preciso (de) dormir durante o dia ............................................ 0 

 
0 1 2 3 4 

 

An 12 Estou cansado/a demais para comer ........................................ 0 

 
0 1 2 3 4 

 

An 14 

Preciso de ajuda para fazer as minhas atividades 

habituais .................................................................................. 0 

 
0 1 2 3 4 

 

An 15 

Estou frustrado/a por estar cansado/a demais para 

fazer as coisas que quero ......................................................... 0 

 
0 1 2 3 4 

 

An 16 

Tenho que limitar as minhas atividades sociais por 

estar cansado/a ........................................................................ 0 

 
0 1 2 3 4 
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ANEXO C – Questionário de qualidade de vida  

Functional Assessment of Cancer Therapy – General – FACT-G 

Abaixo encontrará uma lista de afirmações que outras pessoas com a sua doença disseram ser importantes. Faça um círculo ou 

marque um número por linha para indicar a sua resposta no que se refere aos últimos 7 dias. 

 

BEM-ESTAR FÍSICO Nem um pouco Um pouco Mais ou menos Muito Muitíssimo 

GP1 Estou sem energia ...................................................................  0 1 2 3 4 
GP2 Fico enjoado/a ......................................................................... 0 0 1 2 3 4 

GP3 
Por causa do meu estado físico, tenho dificuldade em 

atender às necessidades da minha família............................... 0 0 1 2 3 4 
GP4 Tenho dores............................................................................. 0 0 1 2 3 4 

GP5 
Sinto-me incomodado/a pelos efeitos secundários do 

tratamento ............................................................................... 0 

 
0 1 2 3 4 

GP6 Sinto-me doente ......................................................................  0 1 2 3 4 
GP7 Sinto-me forçado/a a passar tempo deitado/a .........................  0 1 2 3 4 

 

BEM-ESTAR SOCIAL/FAMILIAR Nem um pouco Um pouco Mais ou menos Muito Muitíssimo 

GS1 Sinto que tenho uma boa relação com os meus amigos .......... 0 0 1 2 3 4 

GS2 Recebo apoio emocional da minha família ............................. 0 0 1 2 3 4 
GS3 Recebo apoio dos meus amigos .............................................. 0 0 1 2 3 4 
GS4 A minha família aceita a minha doença .................................. 0 0 1 2 3 4 

GS5 Estou satisfeito/a com a maneira como a minha família 

fala sobre a minha doença ....................................................... 0 0 1 2 3 4 

GS6 Sinto-me próximo/a do/a meu/minha parceiro/a (ou da 

pessoa que me dá maior apoio)  .............................................. 0 0 1 2 3 4 

Q1 
Independentemente do seu nível atual de atividade sexual, por favor responda à pergunta a seguir.  Se preferir não responder, assinale o 

quadrículo [      ]  e passe para a próxima se(c)ção. 
GS7 Estou satisfeito/a com a minha vida sexual ............................ 0 0 1 2 3 4 
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BEM-ESTAR EMOCIONAL  Nem um pouco Um pouco Mais ou menos Muito Muitíssimo 
 

GE1 Sinto-me triste ......................................................................... 0 0 1 2 3 4 

 

GE2 

Estou satisfeito/a com a maneira como enfrento a 

minha doença ..........................................................................  0 1 2 3 4 

 

GE3 

Estou perdendo a esperança na luta contra a minha 

doença .....................................................................................  0 1 2 3 4 
 

GE4 Sinto-me nervoso/a .................................................................  0 1 2 3 4 
 

GE5 Estou preocupado/a com a idéia de morrer .............................  0 1 2 3 4 
 

GE6 Estou preocupado/a que o meu estado venha a piorar ................. 0 0 1 2 3 4 

 

BEM-ESTAR FUNCIONAL  Nem um pouco Um pouco Mais ou menos Muito Muitíssimo 

GF1 Sou capaz de trabalhar (inclusive em casa)  ...........................  0 1 2 3 4 

GF2 Sinto-me realizado/a com o meu trabalho (inclusive em 

casa)  ....................................................................................... 0 0 1 2 3 4 
GF3 Sou capaz de sentir prazer em viver ....................................... 0 0 1 2 3 4 
GF4 Aceito a minha doença ............................................................ 0 0 1 2 3 4 
GF5 Durmo bem .............................................................................  0 1 2 3 4 

GF6 Gosto das coisas que normalmente faço para me 

divertir ..................................................................................... 0 0 1 2 3 4 
GF7 

 
Estou satisfeito/a com a qualidade da minha vida neste 

momento .................................................................................  0 1 2 3 4 
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ANEXO D – Questionário dos efeitos adversos da quimioterapia 

Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 
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