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RESUMO 

 

CRUZ, L. A. P. Tratamento quimioterápico para o câncer de mama e a síndrome 

metabólica. 2020. 110 f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

A associação entre alterações hemodinâmicas e metabólicas, como hipertensão arterial 

sistêmica, obesidade, resistência à insulina e dislipidemias caracterizam a síndrome 

metabólica. Outro fator que pode favorecer o desenvolvimento da síndrome metabólica é o 

tratamento oncológico, por meio de alterações de peso, alterações no gasto energético e 

estresse metabólico decorrentes dos medicamentos utilizados, especialmente aqueles que 

compõem os protocolos de quimioterapia. Em função disso, o objetivo geral deste estudo foi 

avaliar se o tratamento quimioterápico e seus eventos adversos podem contribuir com o 

desenvolvimento da síndrome metabólica em mulheres com câncer de mama. Foi 

desenvolvido estudo de coorte prospectivo, que incluiu 60 mulheres com diagnóstico de 

câncer de mama com indicação de tratamento quimioterápico, maiores de 18 anos e com 

estadiamento clínico de I a III. As participantes foram acompanhadas por meio de avalições 

periódicas pré-estabelecidas por, aproximadamente, seis meses após o início da quimioterapia. 

As variáveis estudadas foram: desenvolvimento da síndrome metabólica após o tratamento, 

valores pressóricos, dados antropométricos e medidas de composição corporal, perfil lipídico 

e glicêmico, além da investigação da ocorrência dos eventos adversos relacionados a 

terapêutica. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. O estudo apontou 

que a idade das participantes variou de 26 a 64 anos sendo a média de 46,4 anos (DP=9,2). 

Em relação aos dados antropométricos e de composição corporal, foi possível observar que, 

em todos os períodos de avalição, as participantes eram pré-obesas e obesas de acordo com o 

índice de massa corporal e o índice de massa gorda; estavam na faixa de maior risco 

metabólico segundo a mensuração da circunferência da cintura, e apresentavam-se com a 

relação cintura/quadril elevada. Em relação aos valores pressóricos, estes se apresentaram 

elevados, caracterizando hipertensão arterial estágio 3. Os eventos adversos à quimioterapia 

apresentaram elevada incidência, destacando-se a disgeusia e a fadiga. Em relação aos exames 

bioquímicos hematológicos, observou-se elevação dos níveis séricos, com destaque para os 

triglicerídeos e o colesterol total e redução de colesterol lipoproteína de alta densidade. Entre 

as participantes, 68,3% desenvolveram a síndrome metabólica ao término da quimioterapia, 

sendo que destas 58,5% tinham idade entre 32 e 49 anos e 24,3% já eram hipertensas. 

Conclui-se que a quimioterapia para o câncer de mama e seus eventos adversos podem 

favorecer o desenvolvimento da síndrome metabólica. Esses achados demonstram que a 

referida condição está associada a piora da qualidade de vida e sobrevida de mulheres em 

tratamento oncológico, além de oferecer subsídios para melhorar a prática clínica e 

assistencial do enfermeiro que atua na oncologia. 

 

Palavras-chave: Neoplasias da mama; Quimioterapia; Eventos adversos; Síndrome metabólica; 

Enfermagem Oncológica. 

 

 



ABSTRACT 

 

CRUZ, L. A. P. Chemotherapy treatment for breast cancer and metabolic syndrome. 

2020. 110 f. Thesis (Doctoral Degree) - Ribeirão Preto College of Nursing, University of São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

The association between hemodynamic and metabolic changes, such as systemic arterial 

hypertension, obesity, insulin resistance and dyslipidemia characterize the metabolic 

syndrome. Another factor that can favor the development of the metabolic syndrome is cancer 

treatment, through weight changes, changes in energy expenditure and metabolic stress 

resulting from the drugs used, especially those that make up the chemotherapy protocols. As a 

result, the general objective of this study was to assess whether chemotherapy treatment and 

its adverse events can contribute to the development of the metabolic syndrome in women 

with breast cancer. A prospective cohort study was developed, which included 60 women 

diagnosed with breast cancer with indication for chemotherapy treatment, over 18 years of 

age and with clinical staging from I to III. The participants were followed up through pre-

established periodic assessments for approximately six months after the beginning of 

chemotherapy. The variables studied were: development of the metabolic syndrome after 

treatment, blood pressure values, anthropometric data and body composition measures, lipid 

and glycemic profile, in addition to investigation for the occurrence of adverse events related 

to therapy. This study was approved by the Research Ethics Committee. The study pointed 

out that the age of the participants ranged from 26 to 64 years, with an average of 46.4 years 

(SD = 9.2). Regarding anthropometric data and body composition, it was possible to observe 

that, in all assessment periods, the participants were pre-obese and obese according to the 

body mass index and the fat mass index; were in the highest metabolic risk range according to 

the measurement of waist circumference, and presented with a high waist / hip ratio. 

Regarding blood pressure values, these were high, characterizing stage 3 of arterial 

hypertension. Adverse events to chemotherapy had a high incidence, with emphasis on 

dysgeusia and fatigue. Regarding biochemical hematological exams, there was an increase in 

serum levels, with emphasis on triglycerides and total cholesterol, and a reduction in high-

density lipoprotein cholesterol. Among the participants, 68.3% developed the metabolic 

syndrome at the end of chemotherapy, of which 58.5% were aged between 32 and 49 years 

and 24.3% were already hypertensive. It is concluded that chemotherapy for breast cancer and 

its adverse events may favor the development of the metabolic syndrome. These findings 

demonstrate that this condition is associated with worsening quality of life and survival of 

women undergoing cancer treatment, in addition to offering subsidies to improve the clinical 

and care practice of nurses working in oncology. 

 

Keywords: Breast neoplasms; Chemotherapy; Adverse Events; Metabolic Syndrome; 

Oncology Nursing. 

 

 



RESUMEN 

 

CRUZ, L. A. P. Tratamiento de quimioterapia para el cáncer de mama y el síndrome 

metabólico. 2020. 110 f. Tesis (Doctorado) - Ribeirão Preto Escuela de Enfermaría, 

Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020.  

 

La asociación entre los cambios hemodinámicos y metabólicos, como la hipertensión arterial 

sistémica, la obesidad, la resistencia a la insulina y la dislipidemia caracterizan el síndrome 

metabólico. Otro factor que puede favorecer el desarrollo del síndrome metabólico es el 

tratamiento del cáncer, a través de cambios de peso, cambios en el gasto de energía y el estrés 

metabólico resultante de los medicamentos utilizados, especialmente aquellos que conforman 

los protocolos de quimioterapia. Como resultado, el objetivo general de este estudio fue 

evaluar si el tratamiento com quimioterapia y sus eventos adversos pueden contribuir al 

desarrollo del síndrome metabólico en mujeres con cáncer de seno. Se desarrolló un estudio 

de cohorte prospectivo, que incluyó a 60 mujeres diagnosticadas con cáncer de seno con 

indicación de tratamiento de quimioterapia, mayores de 18 años y con estadificación clínica 

de I a III. Las participantes fueran seguidas a través de evaluaciones periódicas 

preestablecidas durante aproximadamente seis meses después del inicio de la quimioterapia. 

Las variables estudiadas fueron: desarrollo del síndrome metabólico después del tratamiento, 

valores de presión arterial, datos antropométricos y medidas de composición corporal, perfil 

lipídico y glucémico, además de investigar la aparición de eventos adversos relacionados com 

la terapia. Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética en Investigación. El estudio 

señaló que la edad de las participantes osciló entre 26 y 64 años, con un promedio de 46,4 

años (DE = 9,2). Con respecto a los datos antropométricos y de composición corporal, fue 

posible observar que, en todos los períodos de evaluación, las participantes eran obesas y 

obesas de acuerdo con el índice de masa corporal y el índice de masa grasa; estaban en el 

rango de riesgo metabólico más alto de acuerdo con la medición de la circunferencia de la 

cintura y presentaban uma relación cintura / cadera alta. Con respecto a los valores de presión 

arterial, estos fueron altos, caracterizando la hipertensión arterial en etapa 3. Los eventos 

adversos a la quimioterapia tuvieron una alta incidencia, especialmente dysgeusia y fatiga. 

Com respecto a las pruebas bioquímicas hematológicas, hubo un aumento en los niveles 

séricos, con énfasis en los triglicéridos y el colesterol total y una reducción en el colesterol de 

lipoproteínas de alta densidad. Entre las participantes, el 68,3% desarrolló el síndrome 

metabólico al final de la quimioterapia, de los cuales el 58,5% tenían edades comprendidas 

entre 32 y 49 años y el 24,3% ya eran hipertensas. Se concluye que la quimioterapia para el 

cáncer de seno y sus eventos adversos pueden favorecer el desarrollo del síndrome 

metabólico. Estos hallazgos demuestran que esta afección se asocia con un empeoramiento de 

la calidad de vida y la supervivencia de las mujeres que reciben tratamiento contra el cáncer, 

además de ofrecer subsidios para mejorar la práctica clínica y de atención de las enfermeiras 

que trabajan en oncología. 

 

Palabras-clave: Neoplasias de la mama; Quimioterapia; Reacciones adversas; Síndrome 

metabólico; Enfermería Oncológica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Ministério da Saúde aponta que as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) 

originam-se de fatores múltiplos e desenvolvem-se com o perpassar da vida, e caracteriza-se 

por sua longa duração. Sua relevância no âmbito da saúde pública dá-se, uma vez que são 

responsáveis pelo elevado número de mortes no Brasil e no mundo e, pelo seu impacto na 

morbidade e na qualidade de vida dos indivíduos (BRASIL, 2011). 

Dentre as doenças de maior relevância mundial estão as doenças cardiovasculares, o 

diabetes mellitus (DM), cânceres e doenças respiratórias crônicas, que são decorrentes de 

determinantes sociais, condicionantes e de fatores de risco individuais como sedentarismo, 

tabagismo, dieta desequilibrada e uso abusivo de bebidas alcóolicas (BRASIL, 2011). 

Este quadro é reflexo da transição demográfica acelerada que ocorreu no Brasil desde 

a década de 1970, com consequente envelhecimento populacional. Estima-se, que em 2050, o 

percentual de idosos supere o de jovens, o que causará o alargamento da parte superior da 

pirâmide etária (BRITO, 2007). O processo de envelhecimento populacional representa um 

aumento dos casos de doenças crônicas, uma vez que estas afetam, em maior proporção, os 

segmentos com idade mais elevada. Corroborando esse dado, em 2008, a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD) apontou que o aumento das doenças crônicas foi 

proporcional ao avançar da idade, sendo que 79,1% dos brasileiros com 65 anos ou mais 

relataram ser portadores de alguma doença crônica (IBGE, 2010).  

 Dentre estas, destaca-se as neoplasias que, devido as mudanças no perfil demográfico 

e epidemiológico, demonstraram um crescente aumento em sua incidência e prevalência. Sua 

importância no âmbito da saúde pública se dá, uma vez que é uma das principais causas de 

morte no mundo (BRASIL, 2018). No Brasil, o câncer mais comum na população feminina é 

o de mama e estimou-se que, aproximadamente, 66.280 mil casos novos ocorreriam nos anos 

de 2020-2022 (BRASIL, 2019a) e 18.442 óbitos decorrentes do câncer de mama foram 

registrados no Brasil em 2018 (GLOBOCAN; IARC, 2019). 

 Apesar do aumento da incidência, atualmente existem abordagens terapêuticas que, 

implementadas em associação, promovem avanços no tratamento do câncer de mama, 

aumentando a sobrevida das mulheres. Esses avanços proporcionam uma elevação de 57% na 

sobrevida média em cinco anos pós-tratamento em países em desenvolvimento (REDIG et al., 
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2010) e 85%, em cinco anos, em países desenvolvidos (BRASIL, 2014b). Estudo recente 

desenvolvido no estado de Santa Catarina investigou, por meio de uma coorte histórica, a 

sobrevida em dez anos de mulheres com câncer de mama e apontou que a taxa de sobrevida 

global após esse período foi de 41%, demonstrando que as modalidades terapêuticas para o 

câncer de mama se mostram eficazes (AYALA et al., 2019). 

Outro estudo desenvolvido no Brasil, o Concord-3, apontou que, para o período de 

2005 a 2009, a sobrevida de mulheres com câncer de mama em cinco anos foi de 76,9% (75,5 

- 78) e de 75,2% (73,9 - 76,5) para os anos de 2010 a 2014 (ALLEMANI, 2018). Entretanto, é 

importante ressaltar que com o aumento da expectativa de vida há também o risco do aumento 

de comorbidades relacionadas à idade, ao tratamento e à doença (REDIG et al., 2010). 

As principais comorbidades encontradas nas mulheres com câncer de mama são: 

obesidade, hipertensão arterial sistêmica (HAS) e DM. Estudo com mulheres em seguimento 

pós-tratamento do câncer de mama mostrou que a obesidade esteve presente em 72% das 

mulheres participantes, HAS em 34%, doença vascular periférica em 26% e DM em 13% 

(GIRONÉS et al., 2010). Outro estudo, com o mesmo público-alvo, encontrou que 87,5% das 

mulheres tinham excesso de peso, 50% eram hipertensas e 20,8% tinham DM, demonstrando 

a necessidade de acompanhamento multiprofissional antes e após o tratamento (LAGARES et 

al., 2013). 

 O conjunto de alterações metabólicas e cardíacas como a obesidade, HAS, alterações 

glicêmicas e dislipidêmicas caracterizam a Síndrome Metabólica (SM) e estima-se que sua 

ocorrência varie entre 10,7% a 40,5% entre as mulheres com câncer de mama e tais taxas se 

mostraram crescentes nas últimas décadas (NAHAS et al., 2012). 

Além disso, é importante ressaltar que a SM pode reduzir, de forma significativa, a 

sobrevida global em cinco anos de mulheres com câncer de mama, como demonstrado em 

estudo com 202 mulheres (GRYBACH et al., 2018). Tal estudo distribuiu as participantes, 

por idade, em dois grupos, sendo que o grupo I incluiu 86 participantes (42,6%) com idade 

entre 65 e 84 anos e o grupo II incluiu 116 mulheres (57,4%) com idade entre 32 e 64 anos. 

Identificou-se que a presença de SM reduziu, significativamente, a sobrevida global em cinco 

anos nos dois grupos (até 70,7% e 80,6%, p<0,05 nos grupos I e II, respectivamente), 

(GRYBACH et al., 2018). 

 Dessa forma, percebe-se que a SM é um transtorno complexo e com elevada 

prevalência, a qual deve ser diagnosticada e tratada de forma precoce e eficiente com o 

objetivo de reduzir o risco de mortalidade e piora da qualidade de vida. A I Diretriz Brasileira 
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de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome Metabólica (I-DBSM) de 2005 aponta a 

importância da prevenção primária com ações que visam a reeducação alimentar e a prática de 

exercícios físicos rotineiramente, além da cessação do hábito de fumar. Essas recomendações 

permanecem como indicação de tratamento, em associação à terapêutica medicamentosa. 

 Esse cenário mostra a necessidade de conhecimento do desenvolvimento da SM em 

nossa população, com destaque para os indivíduos em tratamento oncológico, como pilar para 

direcionar as ações de saúde de forma pertinente e satisfatória, além de implementar medidas 

de prevenção primárias e secundárias, com reflexos na qualidade de vida da população alvo. 

A inquietação frente a temática é decorrente dos resultados encontrados no estudo 

desenvolvido com mulheres com câncer de mama, no qual observou-se que 34,3% das 

participantes eram pré-obesas, 29,9% apresentavam o Índice de Massa Corporal (IMC) com 

parâmetros de obesidade leve a grave e 76,1% estavam com a circunferência da cintura (CC) 

na faixa de maior risco metabólico; 53,7% eram hipertensas e 20,9% diabéticas. Além desses 

dados, o estudo apontou alteração dos níveis glicêmicos após o tratamento quimioterápico 

(CRUZ, 2016). 

Ressalta-se a importância da detecção precoce da SM em mulheres durante o 

tratamento do câncer de mama, uma vez que tal condição eleva o risco cardiovascular, está 

relacionado com piores prognósticos de câncer e aumenta o risco de morte. Desse modo, este 

estudo indaga se o tratamento quimioterápico e seus eventos adversos podem favorecer o 

desencadeamento de critérios que caracterizam a SM em mulheres com câncer de mama. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1. A Síndrome Metabólica 

A associação entre determinadas alterações hemodinâmicas e metabólicas, como HAS, 

obesidade, resistência à insulina e dislipidemias caracterizam a SM. Tais alterações podem 

aumentar, isoladamente ou em associação, o risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares, DM e mortalidade geral, no Brasil e no mundo (SBH; SBC; SBEM; SBD, 

2005). 

A SM foi descrita pela primeira vez no início do século XX e incluía a HAS e a 

hiperglicemia como uma de suas características e, posteriormente, a obesidade central 

também foi associada ao risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares (KYLYN, 

1923; VAGUE, 1947). Entretanto, somente na década de 1980, esse conceito foi expandido 

por Reaven (1988), que o denominou de “Síndrome X”. Dentre as características dessa nova 

denominação foram incluídas a HAS, dislipidemia, hiperinsulinemia, resistência à insulina e 

intolerância à glicose. 

 Atualmente, essa terminologia foi modificada, sendo chamada de SM e sua 

identificação se torna cada dia mais relevante, uma vez que está associada ao aumento da 

mortalidade geral em cerca de 1,5 vezes e da cardiovascular em cerca de 2,5 vezes (SBH; 

SBC; SBEM; SBD, 2005). 

  Existem diversos critérios de diagnóstico da SM e, dentre eles é possível citar o da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborado em 1998 (ALBERTI; ZIMMET, 1998), o 

da International Diabetes Federation (IDF, 2006) (ALBERTI; ZIMMET, 2006) e o National 

Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel III (NCEP-ATP III, 2001), (Figura 

1).  
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Figura 1 - Critérios para diagnóstico da SM segundo a OMS, IDF e NCEP-ATP III. 

 
Fonte: Adaptado de ALBERTI et al., 1998; ALBERTI et al., 2006; NCEP-ATP III, 2001.  

  

Ainda não há consenso definido para o diagnóstico da SM, já que a diversidade étnica, 

genética e de biotipo da população mundial impossibilitam o compartilhamento de critérios. 

No Brasil, a I-DBSM (2005) recomenda o emprego do NCEP-ATP III para diagnóstico da 

SM e aconselha que o uso de medicamentos anti-hipertensivos, antidiabéticos e o diagnóstico 

prévio de DM também preencham os critérios específicos. Outra questão abordada é referente 

a alteração do ponto de corte para diagnóstico de glicemia de jejum, sendo que a American 

Diabetes Association (ADA) modificou este valor de 110mg/dL para 100 mg/dL (ADA, 

2014). 

No Brasil, estudos apontam as taxas de prevalência de SM na população, um deles, de 

base populacional, desenvolvido no Município de Vitória - ES, com 1.663 adultos, encontrou 

uma prevalência de 29,8% (IC
95%

=28-32) de SM (SALAROLI et al., 2007). Já outro estudo, 

realizado com 133 idosos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de 

Goiânia - GO, encontrou que a prevalência geral de SM foi de 58,6% (IC
95% 

49,8 – 67,1), 

sendo que para homens essa porcentagem foi de 55,7% (IC
95%

=41,3 – 69,5) e para mulheres 

60,5% (IC
95%

=49,1 – 71,2), (VIEIRA et al., 2014). 
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Outro estudo, cujo objetivo foi avaliar a prevalência da SM e seus fatores associados 

na população brasileira, realizou uma análise secundária da Pesquisa Nacional de Saúde 

(PNS) de 2013. Este foi um inquérito transversal com representatividade nacional da 

população adulta brasileira (n = 59.402) e identificou que 8,9% da população com diagnóstico 

de SM e que apenas 23,8% não apresentavam nenhum dos componentes que caracterizam a 

síndrome. Além disso, identificou-se que a maior ocorrência da SM foi entre as mulheres 

(10,3%, IC
99%

=9,6-11,2), com destaque para aquelas com idade superior a 59 anos 

(RAMIRES et al., 2018). 

Tais dados evidenciam um cenário preocupante, uma vez que a prevalência de 

condições crônicas no Brasil está aumentando exponencialmente e, quando em associação, 

caracterizam a SM, que está intimamente relacionada a mortalidade precoce. 

 

2.2 Componentes que caracterizam a Síndrome Metabólica  

 

2.2.1 Obesidade 

Sabe-se que o excesso de peso, em especial a obesidade central, é um dos principais 

fatores de risco para o desenvolvimento da SM, pois provoca alterações metabólicas como o 

desenvolvimento de resistência a insulina ou DM tipo 2 (DM2) e HAS, além de elevar o risco 

cardiovascular por meio do aumento dos níveis de triglicerídeos e consequente diminuição do 

colesterol lipoproteína de alta densidade (HDL–c), (BRASIL, 2014a; WAJCHENBERG et al., 

2002).  

A obesidade e outros fatores que caracterizam a SM podem ser associados aos hábitos 

de vida, pois muitas mudanças ocorreram nos hábitos comportamentais com o avançar das 

décadas, sendo algumas destas relacionadas ao aumento do consumo de alimentos 

industrializados e calóricos, sedentarismo e uso de tabaco e álcool (IARC, 2014). Percebe-se 

que as alterações no padrão alimentar da população brasileira foram mais intensas a partir do 

processo de industrialização ocorrido no século XX, o qual contribuiu para o consumo de 

alimentos ricos em gorduras, particularmente de origem animal, açúcar, alimentos refinados e 

reduzidos em carboidratos complexos e fibras (IBGE, 2010). Consequentemente, a jornada de 

trabalho e o ritmo de vida acelerado favorecem a ingesta alimentar desbalanceada e o 

sedentarismo; e estes auxiliam o desenvolvimento de distúrbios metabólicos e 

hemodinâmicos, ressaltando-se na obesidade (SALAROLI et al., 2007). 
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No Brasil, estima-se que 55,7% da população adulta esteja acima do peso, sendo que a 

prevalência de obesidade é 19,8%, segundo dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL), de 2018. Outro 

dado relevante é que em 2018, as mulheres apresentaram índices de obesidade ligeiramente 

maiores, com 20,7%, em relação aos homens 18,7% (BRASIL, 2019b). 

 

2.2.2 Hipertensão Arterial Sistêmica 

A HAS pode ser considerada uma condição clínica de múltiplos fatores e que se 

caracteriza por elevados níveis pressóricos. Comumente, é associada a alterações funcionais 

e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações 

metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não 

fatais (SBC; SBH; SBN, 2010). 

Estima que cerca de 600 milhões de pessoas tenham HAS no mundo e que até 2025 

ocorra um crescimento global de 60% dos casos, além de aproximadamente 7,1 milhões de 

mortes a cada ano. Além disso, a HAS se configura como o principal fator de risco para as 

doenças cardiovasculares, sendo responsável por significativa contribuição na carga global 

das doenças e nos anos de vida perdidos por incapacidade (WHO, 2011). 

 No Brasil, a prevalência de HAS autorreferida entre adultos maiores de 18 anos foi de 

24,1% (IC95% 23,4–24,8), sendo maior no sexo feminino (26,3%; IC
95%

=25,4–27,3) e 

apresenta evidente progressão com o avançar da idade, alcançando 60,4% (IC95% 58,3–62,4) 

entre os adultos com 65 anos ou mais de idade, segundo estudo que utilizou dados do 

VIGITEL no ano de 2013. Além disso, o estudo também apontou que as variáveis obesidade, 

DM e colesterol elevado autorreferidos foram associadas a prevalência de HAS (MALTA et 

al., 2017). 

 Outro estudo brasileiro que utilizou dados secundários de domínio público da PNAD 

realizada nos anos de 1998, 2003 e 2008 aponta que ao longo dos anos houve elevação das 

prevalências de HAS autorreferida, sendo que estas foram de 18% (IC
95%

=17,9-18,2) em 

1998, 19,2% (IC
95%

=19,0-19,4) em 2003 e 20,9% (IC
95%

=20,7-21,0) em 2008, e sempre mais 

elevadas dentre as mulheres. Identificaram, ainda, que os principais fatores de risco para a 

HAS nas mulheres foi a obesidade, menor acesso às condições materiais e sociais, estresse e 

pressões relacionadas ao papel exercido pela mulher (LOBO et al., 2017).  

 Ainda contemplando o cenário brasileiro, estudo que analisou os dados da PNS de 

2013 identificou que a prevalência de HAS poderia ser identificada por três critérios 
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diferentes, sendo estes: autorreferida, medida por instrumento e medida por instrumento e/ou 

em de uso de medicação anti-hipertensiva. Tal estudo identificou que para o critério 

autorreferida a prevalência foi de 21,4% (IC
95%

=20,8 – 22,0); medida por instrumento de 

22,8% (IC
95%

=22,1 – 23,4) e medida por instrumento e/ou em de uso de medicação anti-

hipertensiva 32,3% (IC
95%

=31,7 – 33,0) (MALTA et al., 2018). 

 

2.2.3 Diabetes Mellitus 

 Atualmente, o DM representa uma relevante causa de morbidade e mortalidade global. 

Identificou-se mundialmente, em 2017, 4 milhões de mortes por DM. Na América do Sul e 

México foram 209.717 adultos entre 20 anos e 79 anos que morreram como resultado desta 

condição de saúde, dado este que representa 11% de todas as causas de morte. Ressalta-se 

ainda que aproximadamente 44,9% dessas mortes aconteceram em pessoas com idade inferior 

a 60 anos e cerca de metade dessas mortes ocorreram no Brasil. Esse panorama se torna mais 

preocupante, uma vez que se estima que na América do Sul e Central ocorra um aumento de 

62% dos casos de DM até 2045, atingindo a proporção de 42 milhões de indivíduos com a 

patologia (IDF, 2017). 

 Compreende-se que o DM é uma condição multifatorial e os principais fatores 

contribuintes para o seu desenvolvimento é o processo de envelhecimento populacional, o 

aumento das taxas de sedentarismo e obesidade e a urbanização e industrialização em todo o 

mundo. No Brasil, Flor e Campos (2017), conduziram um estudo transversal realizado com 

dados provenientes do inquérito nacional de Pesquisa Dimensões Sociais das Desigualdades 

(PDSD), de 2008 e encontraram que a prevalência de DM na população foi de 7,5%, sendo 

que a maior prevalência ocorreu entre as mulheres (8,2%) e entre os residentes de regiões 

mais desenvolvidas, como Sul (8,9%) e Sudeste (8,2%). Além disso, apontam também que há 

uma maior prevalência de DM entre os indivíduos com diagnóstico prévio de 

hipercolesterolemia (22%) e HAS (17%). Em relação a obesidade e sedentarismo, 

identificaram que os indivíduos com tais características foram, aproximadamente, duas vezes 

mais acometidos pelo DM quando comparados com aqueles que não apresentavam tais 

condições. 
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2.2.4 Dislipidemia 

A elevação dos níveis plasmáticos de colesterol de baixa densidade (LDL-c), redução 

dos níveis de HDL-c e/ou aumento de triglicerídeos (TG) são características de uma doença 

metabólica denominada dislipidemia. Tais alterações podem ser classificadas, 

etiologicamente, de primárias e secundárias. As primárias correspondem a disfunção lipídica 

de origem genética, e as secundárias originam-se de hábitos de vida não saudáveis, condições 

de saúde (DM e obesidade) e uso de medicamentos como corticosteroides e diuréticos (SBC, 

2017). 

Destacando as alterações secundárias, é importante ressaltar que as condições de 

saúde, como DM, HAS e o tratamento para o câncer de mama que propende ao ganho de 

peso, podem ser fatores contribuintes para o desenvolvimento da dislipidemia. No Brasil, 

estudo transversal desenvolvido em Teresina - Piauí com 124 adultos entre 18 e 70 investigou 

a prevalência de dislipidemia e encontrou que 91,3% das mulheres e 75,8% dos homens 

apresentavam HDL-c baixo, e 39,6% das mulheres e 44,8% dos homens o TG elevado. 

Ademais, o estudo apontou que os indivíduos que tinham alterações nos exames lipídicos 

também apresentavam pelo menos um fator de risco, sendo a HAS (43,1%) e o DM (15,5%), 

(OLIVEIRA et al., 2017).  

Outro dado relevante é proveniente do VIGITEL 2016, que apontou que a 

dislipidemia, no Brasil, tem uma prevalência de 22,6%, sendo observado que entre as 

mulheres ela é maior (25,9%) em comparação com os homens (18,8%). Contudo, em ambos 

os sexos, o diagnóstico da doença tornou-se mais comum com o avanço da idade (BRASIL, 

2017). 

Percebe-se que o cenário de comorbidades apresentado reflete um panorama 

preocupante, uma vez que a HAS, o DM e as dislipidemias são componentes que caracterizam 

a SM e está em evidente ascensão no mundo, em especial, na população feminina e 

oncológica. Destaca-se a obesidade neste contexto, especialmente do tipo abdominal, que 

pode ser induzida pela terapêutica oncológica, e se mostra como um grave problema de saúde 

que favorece o desenvolvimento de outras condições graves como a SM.  

 

2.3 A relação entre a obesidade, o câncer de mama e seus tratamentos e a Síndrome 

Metabólica 

Como descrito anteriormente, a obesidade é fator de risco para o desenvolvimento de 

diversas doenças e sua relação com o câncer de mama se dá como preditor de mau 
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prognóstico, uma vez que as mulheres obesas e com outras comorbidades associadas, tendem 

a desenvolver metástases a distância, agravando o quadro clínico. Estudo com camundongos 

obesos e com câncer de mama mostrou que, devido ao acúmulo de gordura, os tumores 

cresceram de forma mais rápida, além de serem enriquecidos em neutrófilos CD11b
+
 e 

Ly6G
+
. Tais características favorecem a progressão de tumores do subtipo triplo-negativo, 

que são conhecidos pela sua rápida progressão e resistência aos tratamentos, em especial, a 

quimioterapia (BOUSQUENAUD et al., 2018). 

Além disso, a relação entre o desenvolvimento do câncer e o excesso de peso também 

foi apontada por revisão que analisou 204 estudos primários com o objetivo de investigar a 

associação entre a obesidade e o risco de desenvolvimento de tumores. Os autores concluíram 

que há fortes evidências da associação entre o aumento da adiposidade corporal e o risco de 

desenvolvimento de cânceres, entre eles o câncer de mama; e enfatizam a importância de 

estratégias de prevenção primária e secundária de forma personalizada diante da obesidade 

populacional, uma vez que esta se mostra como um preocupante problema de saúde pública, 

assumindo proporções epidêmicas em todo o mundo (KYRGIOU et al., 2017).  

Entretanto, é importante lembrar que se associando aos hábitos de vida, outros fatores 

também podem contribuir para o ganho de peso corporal nas mulheres, sendo estes a idade e a 

menopausa. Sabe-se que com o passar dos anos há uma tendência de aumento de peso 

corporal e redução da massa magra, sendo associado à diminuição das necessidades 

energéticas. Nas mulheres há, ainda, o efeito da queda da função ovariana com consequente 

redução do metabolismo e aumento de gordura na região abdominal (POEHLMAN; 

TCHERNOF, 1998). Corroborando estas informações, estudo brasileiro com 157 mulheres na 

pós-menopausa, que teve como objetivo, verificar a prevalência de obesidade global e 

obesidade abdominal neste grupo, e encontrou relevante prevalência de obesidade global 

(34,4%) e abdominal (73,9%) com decorrente risco de complicações metabólicas e 

desenvolvimento de doença cardiovascular na população estudada (FRANÇA et al., 2008).  

Além disso, a menopausa e o ganho de peso podem favorecer o desenvolvimento da 

SM devido as alterações metabólicas e hormonais que ocorrem nessa etapa do ciclo vital da 

mulher. Estudo com mulheres pós-menopáusicas evidenciou que a prevalência de SM varia de 

22% a 69% e o principal fator de risco é a obesidade central, que pode ser uma das 

consequências da queda dos níveis hormonais, assim como ser resultado da relação de 

diversas alterações metabólicas (PANDEY et al., 2010). Ademais, outros estudos encontraram 
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relação entre o desenvolvimento da SM e mulheres na pós-menopausa com câncer de mama 

(FEITOSA et al., 2012; NAHAS et al., 2012). 

Entretanto, ressalta-se que outro fator que pode favorecer o desenvolvimento de SM é 

o tratamento oncológico. Os indivíduos com doenças neoplásicas apresentam distúrbios 

metabólicos que podem ser consequência dos tratamentos realizados e da própria doença, 

como: alterações de peso, alterações no gasto energético e estresse metabólico decorrentes dos 

medicamentos utilizados, especialmente aqueles que compõem os protocolos da 

quimioterapia e hormonioterapia (REDIG et al., 2010; SOSA-SÁNCHEZ et al., 2008). 

A preocupação com o ganho de peso durante o período de tratamento do câncer de 

mama se justifica, uma vez que estudos apontam que a obesidade apresenta estreita relação 

com o risco de desenvolvimento de outras doenças crônico-degenerativas e o estudo National 

Health and Nutrition Examination Study III (NHANES III) destaca essa relação. O mesmo 

incluiu, aproximadamente, 16 mil indivíduos e seus dados mostram que a obesidade foi 

associada ao aumento de desenvolvimento de DM2, HAS, dislipidemia e doença arterial 

coronariana (BURT et al., 1995; HARRIS et al., 1998).  

Outro fator que deve ser levado em consideração é referente às mudanças endócrinas e 

metabólicas que o excesso de peso durante a terapêutica oncológica pode acarretar como: 

alterações na secreção de insulina, estrógeno e somatomedina C (IGF-1), que ocasionam o 

aumento da resposta inflamatória e propiciam a produção de fatores pró-angiogênicos, e 

favorecem o desenvolvimento e progressão de tumores. Os processos inflamatórios em 

indivíduos obesos podem ser mediados pelo mecanismo de regulação de citocinas nos 

adipócitos e favorecem a progressão tumoral (CHAN et al., 2014; GILBERT et al., 2013). 

Estudo de revisão cujo objetivo foi avaliar o impacto da obesidade em mulheres com câncer 

de mama apontou que o aumento de gordura corporal pode afetar o prognóstico do câncer, 

pois a obesidade se mostra como um estado pró-inflamatório que favorece o crescimento do 

tumor resultando em recidivas locais e contralaterais, desenvolvimento de metástases e 

aumento da mortalidade geral e específica (PAPA et al., 2013).   

Além das mudanças na resposta inflamatória, o excesso de gordura corporal e o alto 

consumo de lipídios na dieta estão relacionados com o desenvolvimento de metástases, uma 

vez que as células iniciadoras do processo metastático, denominadas de CD36, dependem 

particularmente dos lipídios dietéticos para promover a metástase, especialmente em tumores 

de mama (PASCUAL et al., 2017). Como descrito anteriormente, o tratamento 
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quimioterápico pode contribuir para alterações no padrão alimentar com aumento da ingesta 

de alimentos calóricos contribuindo, assim, com o excesso de peso corporal. 

Percebe-se que a problemática envolvendo o ganho do peso, o câncer de mama e o 

desenvolvimento de SM é preocupante. Estudos brasileiros investigaram a prevalência de SM 

em mulheres com câncer, além de analisar se a quimioterapia contribui para o ganho de peso 

corporal. Um destes estudos, realizado no estado de São Paulo, com 104 mulheres com câncer 

de mama e 208 mulheres saudáveis (controles) mostra que a SM esteve presente em 50% das 

mulheres sobreviventes do câncer, quando comparadas com o grupo controle, que encontrou 

37,5% de participantes com SM. Neste estudo, a prevalência dos sintomas considerados para 

o diagnóstico da SM mais frequentes foram a obesidade abdominal (62,5%) e a dislipidemia 

(45,2%), (BUTTROS et al., 2013).  

Outro estudo, realizado no estado de Minas Gerais, com 78 mulheres com câncer de 

mama em quimioterapia, teve por objetivo avaliar o estado nutricional e metabólico de 

mulheres com câncer de mama. Identificou-se que 41,9% das mulheres estavam com SM de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo IDF, sendo que destas 92,3% foram classificadas 

como obesas pela bioimpedância elétrica, 30,6% estavam com elevados níveis de glicemia de 

jejum e 40,3% com alteração nos níveis de HDL-c. Além disso, 53,8% apresentavam estágios 

III e IV do câncer, sugerindo que a SM pode influenciar na piora de prognósticos de câncer de 

mama (BERING et al., 2015).  

Na região Nordeste do Brasil, estudo que teve como objetivo avaliar a prevalência da 

SM em mulheres com câncer de mama, no qual foram selecionadas 81 mulheres antes do 

tratamento adjuvante e 81 controles. O estudo utilizou os critérios estabelecidos pelo NCEP-

ATP III para diagnóstico e encontrou uma prevalência de 59,2% de SM entre as participantes 

com câncer de mama e 37% no grupo controle (PORTO et al., 2011).  

 O cenário apresentado causa preocupação, uma vez que os tratamentos oncológicos, 

com destaque para a quimioterapia, podem favorecer o ganho de peso corporal com 

consequente desenvolvimento da SM.  

 

2.4 O câncer de mama, a quimioterapia e seus eventos adversos 

Em decorrência da repercussão e da gravidade do câncer de mama no âmbito mundial, 

muitas pesquisas progrediram nesta área, e, nos últimos anos, relevantes avanços ocorreram, 

especialmente com o intuito de proporcionar tratamentos menos agressivos e mutilantes. Tais 
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avanços são possíveis em virtude dos maiores conhecimentos e descobertas sobre a história 

natural do câncer de mama e de suas características moleculares (NCCN, 2018). 

Todavia, a indicação do tratamento apropriado depende do estadiamento da doença, 

das condições clínicas e físicas das mulheres e das características biológicas e imunológicas 

do tumor. Na atualidade, há duas abordagens terapêuticas, sendo estas o tratamento local e o 

sistêmico. O tratamento local consiste na intervenção cirúrgica e radioterápica, enquanto o 

tratamento sistêmico engloba a quimioterapia, hormonioterapia, terapia biológica e a 

reabilitação biopsicossocial (NCCN, 2018). 

Dentre o tratamento sistêmico, destaca-se a quimioterapia, sendo esta uma modalidade 

terapêutica que atua em nível celular e se utiliza de sustâncias químicas, de forma isolada ou 

em associação, para tratar os cânceres. A Figura 2 aponta a proporção de casos de câncer de 

mama, de 2013 a 2015, por estádio da doença e tipo de tratamento utilizado, na qual é 

possível perceber a importância e grande aplicabilidade desta modalidade terapêutica para o 

câncer de mama em todos os estadios da doença (BRASL, 2019c). 

 

Figura 2 - Proporção de casos de câncer de mama, de 2013 a 2015, por  estádio da doença e 

tipo de tratamento. 

 
Fonte: BRASIL, 2019c 

 

Durante a quimioterapia é comum a ocorrência de eventos adversos (EA), uma vez 

que se relacionam a não especificidade celular dessa modalidade terapêutica, afetando, 

geralmente, as células em rápido processo de divisão celular, que podem ser tumorais ou 

saudáveis. Tais toxicidades são classificadas de acordo com suas localidades, podendo ser, 
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hematológicas, gastrointestinais ou dermatológicas, por exemplo (BONASSA; OLIVEIRA, 

2012).  

O termo EA é definido como uma complicação indesejável e desfavorável ao 

indivíduo e que pode ter relação causal com o tratamento. Um EA pode ser qualquer sintoma 

ou sinal, desfavorável e não intencional, doença temporalmente associada ao tratamento ou 

achados laboratoriais anormais (ANVISA, 2019). Neste estudo, os protocolos de interesse são 

compostos por agentes alquilantes e antraciclicos, com destaque para as drogas 

Ciclofosfamida e Doxorrubicina (AC) e pelos agentes aquilantes, antraciclicos e os derivados 

de vegetais, com as drogas Ciclofosfamida, Doxorrubicina e Taxanos (AC-T), que podem 

apresentar alguns eventos adversos bem característicos ao modo de ação do agente
1
. 

 

2.4.1 Os eventos adversos e o ganho de peso 

Os EA podem ocasionar a redução da atividade física e da ingesta alimentar, devido 

alterações no paladar, no apetite e mudanças na rotina diária, com presumida perda de peso 

corporal. Entretanto, na busca por amenizar estes eventos e na crença de que o aumento da 

ingesta alimentar é sinônimo de saúde, e que o repouso completo se faz necessário durante 

esse período, as mulheres em tratamento quimioterápico para o câncer de mama aumentam 

seu consumo energético com preferência aos alimentos doces, situação que ocasiona o ganho 

de peso corporal e que é intensificada pela redução da atividade física (BOLTONG et al., 

2014; SPESCK et al., 2013). 

Um desses EA, denominado disgeusia, caracteriza-se pela alteração ou perda do 

paladar e pode ser associada à quimioterapia devido a citotoxicidade provocada nas papilas 

gustativas, ocasionando a dificuldade de distinção dos sabores e temperatura dos alimentos 

(PAIVA et al., 2010). Acredita-se que a disgeusia, decorrente do tratamento quimioterápico, 

pode afetar negativamente a rotina da mulher com câncer de mama, uma vez que os hábitos 

alimentares são modificados devido às alterações no gosto dos alimentos. O aumento do 

                                                             
1 O antraciclico Doxorrubicina é originário de culturas de Streptomyces peucetius var. caesius e apresenta, 

frequentemente, EAs como alopecia, náuseas e vômitos. A Ciclofosfamida é um agente alquilante, que pode 

apresentar EAs dermatológicos como alopecia, rubor facial e hiperpigmentação das unhas; gastrointestinais com 

episódios de náuseas, vômitos e mucosite oral e hematológico, como a neutropenia e a leucopenia (BUZAID; 

MALUF, 2016). Em relação aos taxanos, dois agentes são utilizados na terapêutica para o câncer de mama, 

sendo eles o Paclitaxel e o Docetaxel, sendo o segundo um análogo semissintético do Paclitaxel (YARED; 

TKACZUK, 2012). As toxicidades mais comuns são as cardiovasculares com a presença de edema; 

gastrointestinais com a ocorrência de náusea, vômitos e mucosite oral; e as dermatológicas caracterizadas pela 

alopecia, hiperpigmentação e enfraquecimento das unhas e prurido (BUZAID; MALUF, 2016). 
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consumo de doces como forma de autogestão do evento adverso acarreta o ganho de peso, 

sendo este associado a inúmeras complicações.  

Respaldando tal percepção, a literatura indica diversos estudos, sendo um deles que 

avaliou a prevalência das manifestações bucais decorrentes do tratamento oncológico 

encontrou que 21% dos participantes apresentaram disgeusia em algum momento do 

tratamento quimioterápico, além de xerostomia (53%) e mucosite oral (4%), (MORAIS et al., 

2017). 

Destaca-se outro estudo com 250 mulheres com câncer de mama que avaliou as 

alterações no padrão alimentar ao longo de um ano após o diagnóstico da doença, e encontrou 

que as mulheres com maiores alterações eram mais jovens e realizaram o tratamento 

quimioterápico. Destas participantes, 41% referiram alteração da ingesta alimentar, sendo que 

77% reduziram o consumo de carne vermelha e 66% aumentaram a ingestão de doces 

(MAUNSELL et al., 2002). 

A predisposição ao ganho de peso também foi apontada por estudo de coorte 

retrospectiva com 196 mulheres com câncer de mama, em estágio I, II e III, que teve por 

objetivo correlacionar a variação de peso das participantes antes e após o término da 

quimioterapia adjuvante. O estudo encontrou que 67,8% das mulheres apresentaram IMC 

superior a 25 Kg/m² antes do tratamento, sendo que 40,3% foram classificadas como pré-

obesas. Após a finalização da quimioterapia, 66,3% das participantes apresentaram ganho de 

peso, com consequente aumento do IMC, sendo que estas eram mais jovens quando 

comparadas com as mulheres que não apresentaram elevação do peso corporal (54,7±11,1 

versus 59,3±11,1 anos, p = 0,007), (RICCI et al., 2014). 

Outra pesquisa realizada, com 31 mulheres com câncer de mama durante a 

quimioterapia, avaliou as possíveis mudanças alimentares e como estas se relacionam com a 

sensibilidade e o gosto doce durante o tratamento. A investigação ocorreu em dois momentos, 

antes do início do tratamento e após o quarto ciclo de quimioterapia, e encontrou que houve a 

diminuição da sensibilidade do paladar entre os períodos de avaliação. Houve associação ao 

maior consumo de doces não saudáveis como sucos industrializados e refrigerantes, além de 

doces caseiros e industriais. O estudo apontou também que as participantes apresentaram 

ganho peso com consequente aumento do IMC entre os períodos de avaliação (PALAZZO et 

al., 2019). 

Assim, supõe-se que a alteração no paladar pode influenciar o desenvolvimento de 

componentes que caracterizam a SM, com destaque para o ganho de peso. Como aponta 
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estudo americano com 87 mulheres com câncer de mama que teve por objetivo analisar os 

efeitos imediatos da quimioterapia nos componentes da SM, e encontrou alteração em todos 

ao término do tratamento (DIELI-CONWRIGHT et al., 2016). 

Outro EA de destaque é a fadiga, que em indivíduos com câncer pode ser conceituada 

como um sintoma persistente e caracterizada pela sensação de cansaço ou exaustão 

relacionada ao câncer ou ao seu tratamento, e que pode interferir na capacidade funcional do 

indivíduo. É acompanhada por queixas de perda de concentração, insônia ou sono excessivo, 

fraqueza e disgeusia (MOCK et al., 2007). Pode afetar de 70% a 100 % dos indivíduos que 

realizam a quimioterapia, radioterapia e moduladores da resposta biológica e, nas mulheres 

com câncer de mama, apresenta uma prevalência que varia de 30 a 70% de acordo com a fase 

da doença e os tratamentos realizados (LANINO et al., 2011). 

 O tratamento quimioterápico apresenta um papel muito importante no 

desenvolvimento da fadiga e um estudo italiano com 112 mulheres com câncer de mama em 

estadios iniciais acompanhou o curso da fadiga ao longo de dez anos e encontrou níveis 

baixos de fadiga após a cirurgia (9%), mas com gradual aumento durante a quimioterapia 

(49%), manutenção após um ano do término do tratamento (31%) e vai reduzindo até dez 

anos de seguimento (FABI et al., 2017). As queixas relacionadas à fadiga, como indisposição 

e fraqueza, podem prejudicar e limitar a execução de atividades de vida diária e a realização 

de exercícios físicos e contribuir para o desenvolvimento e/ou agravamento de outras 

comorbidades como a obesidade, HAS, dislipidemias e DM, com consequente 

desenvolvimento da SM. 

Dentre as toxicidades gastrointestinais é possível citar a ocorrência de náusea e 

vômitos, que podem ocorrem juntos ou de forma independente. A náusea pode ser descrita 

como uma sensação subjetiva ou sensação de instabilidade gástrica, juntamente com a 

sensação de que o vômito é iminente. O vômito, como efeito separado, é a expulsão física do 

conteúdo gástrico pela boca (SINGH et al., 2016). 

Os fatores de risco para a ocorrência desses EA são associados as características 

pessoais e biológicas do indivíduo como: idade, sexo, baixo consumo de bebidas alcoólicas e 

histórico de enjoos relacionados ao movimento e gravidez. Sabe-se que pessoas jovens e 

mulheres apresentam maior risco de apresentar esse evento adverso (SINGH et al., 2016).  

Outro fator de risco são os agentes que compõem os protocolos quimioterápicos, 

sendo que a combinação de agentes antraciclicos com a ciclofosfamida pode ser classificada 

como de alto risco emético (BASCH et al., 2011). Além disso, o protocolo AC para o câncer 
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de mama é a mais emetogênica entre os vários esquemas de quimioterapia realizados em 

regime ambulatorial, nos quais o odds ratio para incidência de é de 4,955 (IC
95%

=1,863 -

13,18; p = 0,001), (IIHARA et al., 2016). Corroborando estes dados, estudo desenvolvido 

com mulheres com câncer de mama durante o tratamento quimioterápico mostra que 77,3% 

das participantes apresentaram episódios de náusea durante o tratamento e 50% relataram 

vômito (GOZZO et al., 2014). 

Nota-se que a ocorrência de náuseas e vômitos são frequentes em mulheres que 

realizam o tratamento quimioterápico para o câncer de mama e supõe-se que estes podem 

favorecer o ganho de peso, pois resultam em mudanças nos hábitos alimentares e limitam a 

realização de atividade física. 

Já a mucosite oral é um EA caracterizado pela manifestação de lesões erosivas e/ou 

ulcerativas, que podem causar dor de intensidade leve a grave e levam à diminuição 

significativa da qualidade de vida, pois modificam o estado nutricional e aumentam o risco de 

infecções (SONIS, 2012). A literatura aponta que aproximadamente 40% dos indivíduos que 

são submetidos a quimioterapia apresentam algum grau de mucosite (HESPANHOL et al., 

2010). Estudo recente de revisão apontou que diversos protocolos de infusão quimioterápica 

favorecem o desenvolvimento de mucosite oral, com destaque para os que são compostos 

pelos agentes doxorrubicina e ciclofosfamida (CURRA et al., 2019). Acredita-se que este EA 

contribui para o desequilíbrio alimentar e favorece o ganho de gordura corporal e perda de 

massa muscular. 

Tais dados demonstram a importância da investigação dos eventos adversos 

secundários à quimioterapia para o estudo, uma vez que podem predispor a alterações de peso 

corporal e, consequentemente, a alterações metabólicas. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Geral 

- Avaliar se o tratamento quimioterápico e seus EAs podem contribuir com o 

desenvolvimento da SM em mulheres com câncer de mama. 

 

3.2 Específicos 

- Relacionar os EA secundários a quimioterapia e a SM após o tratamento; 

- Relacionar o Índice de Massa Gorda (IMG) com a presença ou ausência de SM após o 

tratamento; 

- Relacionar o IMC com a presença ou ausência de SM após o tratamento; 

- Correlacionar o IMG com os critérios da SM, idade, relação cintura/quadril (RCQ), níveis de 

colesterol total e LDL-c, antes, durante e após o tratamento; 

- Correlacionar o IMC com os critérios da SM, idade, RCQ, níveis de colesterol total e LDL-

c, antes, durante e após o tratamento; 

- Comparar os valores de IMC com os valores de IMG, antes, durante e após o tratamento. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 Este é um estudo de coorte prospectivo. Nos estudos de coorte é possível observar e 

analisar a relação entre os fatores de risco e o desenvolvimento de determinadas doenças ou 

condições de saúde em um grupo de indivíduos expostos. Os modelos prospectivos começam 

com uma causa pressuposta e avançam em direção a um efeito presumido (POLIT et al., 

2011). 

 

4.2 Local do estudo 

O estudo foi desenvolvido em um hospital universitário situado no interior do estado 

de São Paulo, sendo que a coleta de dados ocorreu em dois setores da instituição.   

Um desses setores foi o Ambulatório de Mastologia, que atende a população com 

câncer de mama desde o diagnóstico, bem como as diversas etapas do tratamento. A rotina de 

acompanhamento das mulheres encaminhadas para a quimioterapia consiste em retornos 

periódicos no ambulatório, nos quais são avaliadas pela equipe médica quanto às condições 

clínicas e físicas, além de verificar os exames complementares para início e continuidade da 

quimioterapia. A equipe de enfermagem do setor também atua junto a essas mulheres 

orientando-as quanto aos eventos adversos do tratamento, retornos e coletas de exames 

bioquímicos. Além da equipe médica e da enfermagem, o atendimento também é realizado 

por psicólogos e assistentes sociais, constituindo uma equipe multiprofissional. 

O segundo setor envolvido no estudo foi a Central de Quimioterapia que conta com 

profissionais de diversas áreas, entre eles, oncologistas, enfermeiros, terapeutas ocupacionais 

e farmacêuticos. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira e recebe 

aproximadamente 400 pessoas por mês, com diversos tipos de cânceres.  

 

4.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Inclusão 

- Mulheres com diagnóstico de câncer de mama e com indicação de tratamento 

quimioterápico neoadjuvante ou adjuvante; 

- Mulheres com câncer de mama maiores de 18 anos; 
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- Estadiamento clínico I a III.  

 

Exclusão 

- Mulheres com câncer de mama com mais de 65 anos de idade; 

- Mulheres com diagnóstico de SM antes da quimioterapia; 

- Mulheres com câncer de mama classificadas com obesidade grau III pelo IMC antes da 

quimioterapia; 

- Mulheres com câncer de mama com diagnóstico prévio de DM; 

- Mulheres com câncer de mama com HAS em uso de dois ou mais medicamentos anti-

hipertensivos; 

- Mulheres com câncer de mama com dosagens sanguíneas de HDL-c inferiores a 50 mg/dL 

antes da quimioterapia; 

- Mulheres com câncer de mama com dosagens sanguíneas de TG superiores a 150 mg/dL 

antes da quimioterapia; 

- Tratamento quimioterápico prévio; 

- Implante metálico no corpo ou marcapasso; 

- Edema generalizado. 

 

4.4 Sujeitos do estudo 

A população do estudo foi constituída por mulheres com câncer de mama que 

iniciaram o tratamento quimioterápico no período entre setembro de 2017 e dezembro de 

2018, totalizando um N=179 mulheres. A partir da identificação da indicação do tratamento 

quimioterápico realizou-se o processo de triagem com a busca ativa, por meio do prontuário 

eletrônico, quanto a presença dos critérios que caracterizam a SM, sendo estes: obesidade 

central, HAS, DM e dislipidemias – por meio de resultados de exames laboratoriais prévios, 

uso de medicamentos, idade e estadiamento clínico. Investigou-se, também, possíveis 

tratamentos medicamentosos que poderiam influenciar os resultados dos exames laboratoriais, 

como o uso contínuo de corticosteroides. Além da pesquisa no sistema informatizado, a 

mulher também foi questionada em relação a tais condições de saúde e a partir dessas 

informações foi considerada elegível ou não para o estudo. Assim, o estudo incluiu 60 

participantes. O Fluxograma 1 apresenta os critérios de recrutamento das participantes do 

estudo.  
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Fluxograma 1 - Fluxograma dos critérios de recrutamento das participantes do estudo. 

Ribeirão Preto, 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de dados do estudo 

 

 

 

POPULAÇÃO 

Mulheres que iniciaram a quimioterapia no 

período de recrutamento do estudo 

N= 179 

Mulheres não elegíveis para o estudo 

n= 98 

Mulheres elegíveis para o estudo 

n= 81 

Idade superior a 65 anos 

n= 20 

Quimioterapia paliativa 

n= 18 

Hipertensão Arterial 

n= 17 

Diabetes Mellitus 

n= 10 

Dislipidemia  

n= 5 

Obesidade Grau III 

n= 2 

Comorbidades associadas 

n= 11 

Síndrome metabólica 

n= 13 

Uso de corticosteroides 

n= 1

Dificuldade compreensão 

n= 1 

Recusas 

n= 4 

Perdas 

n= 14 

Mulheres que iniciaram o estudo 

n= 63 

Desistência do tratamento 

n= 1 

Progressão da doença 

n= 2 

AMOSTRA FINAL 

n= 60 
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4.5 Variáveis do estudo 

- Síndrome metabólica: Categorizado em sim e não. Investigada a presença após o término do 

tratamento.  

- Mucosite oral: Categorizado em 1, 2, 3 ou 4 de acordo com o grau de toxicidade. 

- Náusea: Categorizado em 1, 2, 3 ou 4 de acordo com o grau de toxicidade.  

- Vômito: Categorizado em 1, 2, 3 ou 4 de acordo com o grau de toxicidade. 

- Disgeusia: Categorizado em 1, 2, 3 ou 4 de acordo com o grau de toxicidade. 

- Fadiga: Categorizado em 1, 2, 3 ou 4 de acordo com o grau de toxicidade. 

- Idade: Em anos e calculada pela data de nascimento. 

- Hipertensão arterial sistêmica prévia: Categorizado em sim e não. 

- Dislipidemia: Categorizado em sim e não. 

- Quimioterapia: Categorizado em adjuvante e neoadjuvante. 

- Número de ciclos de tratamento previstos: Categorizado 4 ou 8, conforme protocolo de 

tratamento. 

- Número de ciclos de tratamento realizados: Categorizado de 1 a 8. 

- Pressão arterial: Dado obtido por meio da avaliação. Valor em mmHg. 

- Peso: Dado obtido por meio da avaliação.  Valor em quilogramas. 

- Altura: Dado obtido por meio da avaliação.  Valor em metros. 

- Índice de massa corpórea (IMC): Cálculo de massa corporal total/estatura
2
. 

- Índice de massa gorda (IMG): Dado obtido por meio da avaliação. 

- Circunferência da cintura: Dado obtido por meio da avaliação. Valor em centímetros. 

- Circunferência do quadril: Dado obtido por meio da avaliação. Valor em centímetros. 

- Relação cintura/quadril: Dado obtido por meio dos valores de circunferência da cintura e 

circunferência do quadril.  

- Glicemia de jejum: Dado obtido por meio da avaliação. Valores em mg/dL. 

- Colesterol total: Dado obtido por meio da avaliação. Valores em mg/dL. 

- HDL-colesterol: Dado obtido por meio da avaliação. Valores em mg/dL. 

- LDL-colesterol: Dado obtido por meio da Equação de Friedewald. Valores em mg/dL. 

- Triglicerídeos: Dado obtido por meio da avaliação. Valores em mg/dL. 
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4.6 Aspectos éticos 

Este estudo foi apreciado e aprovado pelo Departamento responsável pelo 

Ambulatório de Mastologia onde o estudo foi realizado. Após, foi enviado ao Comitê de Ética 

da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, segundo as 

diretrizes e normas de pesquisas envolvendo seres humanos, regulamentada pela Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde e aprovado em 18 de novembro de 2016 (Protocolo 

CAAE: 60892916.6.0000.5393). 

As mulheres convidadas foram informadas sobre os objetivos, procedimentos e riscos 

relacionados ao desenvolvimento do estudo, garantindo a liberdade de recusa ou desistência 

durante a pesquisa sem que ocorresse prejuízo de seu tratamento e acompanhamento na 

instituição hospitalar. Foram informadas também quanto ao desconforto gerado pela punção 

venosa periférica para a coleta de sangue para os exames. Aquelas que aceitaram participar, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e receberam uma via 

assinada pela pesquisadora, (Anexo I).  

Foi constituído um biorrepositório atrelado ao atual projeto de pesquisa. As 

participantes foram informadas que as análises da amostra de sangue seriam realizadas em 

laboratório da instituição, sem custos. Os resultados desses exames foram informados à 

equipe médica do ambulatório de Mastologia para a conduta de tratamento.  

 

4.7 Coleta de dados 

 

4.7.1 Instrumento de coleta de dados 

Para a coleta de dados foi utilizado um instrumento validado e utilizado por Cruz 

(2016) que continha informações referente ao tratamento quimioterápico, número de ciclos 

previstos e realizados, protocolo de tratamento, estadiamento clínico, avaliação 

antropométrica, mensuração de peso, altura e pressão arterial e dosagens sanguíneas de 

glicemia de jejum e lipidograma.  

Para complementar a avaliação, acrescentou-se ao instrumento critérios para avaliar os 

eventos adversos relacionados a quimioterapia como especificado no Common Terminology 

Criteria for Adverse Events (CTCAE) – version 4.03. Esse instrumento foi desenvolvido pelo 

National Cancer Institute (NCI) e National Institutes of Health (NIH) norte-americano e 

publicado em 2010 (NATIONAL CANCER INSTITUTE – NCI; NATIONAL INSTITUTES 

OF HEALTH – NIH, 2010). Dentre os diversos eventos adversos da quimioterapia, este 
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estudo investigou a presença e intensidade de náuseas, vômitos, disgeusia, mucosite oral e 

fadiga. 

Este instrumento foi empregado nas avaliações durante o tratamento e 30 dias após o 

seu término. Para seu preenchimento foi realizada entrevista com as participantes e dados 

complementares foram obtidos por meio do prontuário da mulher no serviço. 

 

4.7.2 Procedimento de coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada entre os meses de setembro de 2017 e julho de 2019. A 

participante foi acompanhada por meio de avalições periódicas e pré-determinadas por um 

período de, aproximadamente, seis meses após o início da quimioterapia. As participantes 

foram submetidas a ciclos de tratamento, sendo previstos de quatro a oito, em intervalos de 21 

dias. As drogas que compuseram tais protocolos foram: Ciclofosfamida e Doxorrubicina para 

os protocolos de quatro ciclos e, Ciclofosfamida, Doxorrubicina e Docetaxel para os 

protocolos de oito ciclos. 

Os períodos de avaliação foram denominados de Tempo – de T0 até T3 para as 

participantes que foram submetidas a oito ciclos de quimioterapia, sendo T0 a primeira 

avaliação realizada antes de iniciar o tratamento, T1 antes da infusão do 3º ciclo de 

tratamento, T2 antes do 6º ciclo de tratamento e T3 após 30 dias do término do tratamento 

quimioterápico (Fluxograma 2). 
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Fluxograma 2 - Fluxograma do período de avaliação das participantes que realizaram oito 

ciclos. Ribeirão Preto, 2020. 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

Para as participantes que realizaram quatro ciclos de quimioterapia, os períodos foram 

de T0 até T2, sendo T0 a primeira avaliação realizada antes de iniciar o tratamento, T1 antes 

da infusão do 3º ciclo de tratamento, T2 após 30 dias do término do tratamento 

quimioterápico (Fluxograma 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉ-QUIMIOTERAPIA 

PÓS-QUIMIOTERAPIA 

T0 

Antes de iniciar a quimioterapia 

T1 

 3º ciclo de quimioterapia 

DURANTE A 

QUIMIOTERAPIA 

T2 

6º ciclo de quimioterapia 

T3 

30 dias após o 8º ciclo de 

quimioterapia 
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Fluxograma 3 - Fluxograma do período de avaliação das participantes que realizaram de 

quatro a seis ciclos. Ribeirão Preto, 2020. 
 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 Ressalta-se que, apesar de terem a indicação inicial de realizar quatro ou oito ciclos de 

tratamento, ao longo deste, a equipe de saúde poderia sugerir a suspensão do mesmo devido a 

baixa resposta terapêutica ou progressão tumoral, com consequente redução do número de 

ciclos. Assim, determinou-se, para o presente estudo, que as participantes que realizassem de 

quatro a seis ciclos seriam submetidas a três avaliações (T0, T1 e T2) e as que realizassem 

sete ou oito ciclos fariam quatro avaliações do estudo (T0, T1, T2 e T3). 

 Após o aceite em participar da pesquisa, foi feito o agendamento da primeira 

avaliação. As avaliações posteriores foram agendadas com a participante no decorrer do 

tratamento. Em virtude dos exames bioquímicos e da realização da avalição da composição 

corporal, foi solicitado, às participantes, jejum de 12 horas. Após as mensurações, foi 

oferecido um kit lanche que continha uma fruta, torradas e suco. A coleta de dados foi 

realizada em uma sala reservada dentro da instituição hospitalar, em dias pré-agendados e em 

concordância com as participantes. Os dias agendados foram compatíveis com seus retornos 

médicos, evitando custos adicionais em decorrência de sua participação na pesquisa. 

PRÉ-QUIMIOTERAPIA 

PÓS-QUIMIOTERAPIA 

T0 

Antes de iniciar a quimioterapia 

T1 

 3º ciclo de quimioterapia 

DURANTE A 

QUIMIOTERAPIA 

T2 

30 dias após o 4º ciclo de 

quimioterapia 
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4.8 Descrição das avaliações 

 

4.8.1 Antropometria 

A aferição do peso corporal foi feita por meio de uma balança digital para adultos, 

eletrônica, da marca Welmy, com capacidade máxima de 200 quilos e divisão de 100 gramas, 

a qual foi previamente aferida por empresa capacitada antes do início da coleta de dados. Para 

aferir a altura, utilizou-se uma régua antropométrica acoplada à balança com precisão de 

0,5cm e extensão máxima de 2 metros. Durante a aferição das medidas, foi solicitado que as 

mulheres ficassem descalças e que vestissem roupas leves e confortáveis. 

O cálculo do IMC foi realizado por meio do quociente massa corporal total/estatura
2
, 

sendo a massa corporal expressa em quilogramas (Kg) e a altura em metros (m). Adotou-se 

como valores de referência a classificação da OMS (2000) para adultos (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Valores de referência do IMC segundo a classificação da OMS (2000) 

Classificação IMC 

Classificação IMC (Kg/m
2
) 

Desnutrição III < 16 

Desnutrição II 16 – 16,99 

Desnutrição I 17 – 18,49 

Normal 18,5 – 24,9 

Pré-obeso 25 – 29,9 

Obesidade Grau I 30 – 34,9 

Obesidade Grau 2 (Moderada) 35 – 39,9 

Obesidade Grau 3 (Grave) ≥ 40,0 

Fonte: World Health Organization, 2000  

 

A CC foi aferida, adotando-se o ponto médio entre a crista ilíaca e o rebordo costal 

inferior utilizando-se uma fita métrica inextensível com precisão de 0,1cm e comprimento de 

150cm, sendo considerada a menor curvatura. Existe a possibilidade de que o local de 

aferição e a cicatriz umbilical coincidam. Nesse caso, a aferição foi realizada no momento em 

que a participante expirou (LOHMANN et al., 1988). Como valor de referência, adotou-se o 

preconizado pela OMS, sendo que para mulheres esse valor é considerado normal quando 

<80cm, aumentada entre 80-88cm e severamente aumentada quando >88cm (Faixa de maior 

risco metabólico e cardiovascular), (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). 
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A circunferência do quadril foi aferida com a participante em posição ortostática e 

descalça. Utilizou-se uma fita métrica inextensível com resolução de 0,1cm, sendo 

considerada a região de maior circunferência entre a cintura e a coxa (LOHMANN et al., 

1988). Após a obtenção dos valores de circunferência da cintura e do quadril, calculou-se 

RCQ para identificar obesidade central. Como valores de referência, adotou-se o ponto de 

corte preconizado pela OMS, sendo 0,85 para mulheres (WHO, 2000). 

 

4.8.2 Composição Corporal 

A composição corporal foi avaliada, utilizando-se a impedância bioelétrica por 

espectroscopia (BIS), por meio do equipamento multifrequencial (Body Composition Monitor 

– Fresenius Medical Care®), com frequências de 5 a 1000kHz. Para tal avaliação, a 

participante foi posicionada em decúbito dorsal, sem portar qualquer objeto metálico, e após 

repouso de cinco minutos, as medidas foram tomadas.  

A utilização da BIS em indivíduos com sobrecarga líquida (ascite ou alterações 

significativas do estado de hidratação) ou com implantes metálicos/marcapasso no corpo pode 

não ser o método mais adequado de estimativa de massa corporal, uma vez que tais situações 

podem alterar as estimativas realizadas pelo aparelho (BUCHHOLZ; BARTOK; 

SCHOELLER, 2004). Devido a isso, optou-se por não incluir as mulheres que apresentam tais 

condições no presente estudo.  

Para identificar os valores de índice de massa gorda foi preconizado o proposto por 

Kelly et al. (2009) que apontaram os escores para a classificação do índice de massa gorda, 

em mulheres, baseado no estudo de base populacional NHAMES (2008), (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Valores de referência do índice de massa gorda para a população feminina. 

Classificação do Índice de Massa Gorda Parâmetros  

Déficit severo de gordura < 3,5 

Déficit moderado de gordura 3,5 a < 4 

Déficit leve de gordura 4 a < 5 

Normal 5 – 9 

Excesso de gordura > 9 a 13 

Obesidade I > 13 a 17 

Obesidade II > 17 a 21 

Obesidade III > 21 

Fonte: Kelly et al. (2009). 
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4.8.3 Pressão Arterial 

Para aferir a pressão arterial (PA) empregou-se o aparelho Omron (HEM-7200) da 

linha Omron 7000. A aferição foi realizada três vezes, com intervalo de um minuto entre elas. 

A média das duas últimas foi considerada a PA real (SBC; SNH; SBN, 2010). Verificou-se, 

previamente a aferição da PA, a circunferência do braço no ponto médio deste para selecionar 

o manguito de tamanho adequado. Os valores das dimensões do manguito para diferentes 

circunferências de braço em adultos são apresentados no Quadro 3 (SBC; SBH; SBN, 2010), 

(Quadro 3). 

 

Quadro 3 - Valores das dimensões do manguito para diferentes circunferências de braço em 

adultos segundo a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010) 

Denominação do 

Manguito 

Circunferência do 

braço 

Bolsa de borracha em cm (Manguito) 

Largura                     Comprimento 

Adulto pequeno 20 – 26 10 17 

Adulto 27 – 34 12 23 

Adulto grande 35 – 45 16 32 

Fonte: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010.  

Durante a mensuração, a participante esteve sentada com o dorso apoiado no encosto 

do assento, pernas descruzadas, pés apoiados no chão e o braço apoiado e com a palma da 

mão voltada para cima, conforme a recomendação da VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão 

(2010).  

Como valor de referência para os níveis pressóricos, utilizou-se os índices 

estabelecidos pela Sociedade Brasileira de Cardiologia na VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão (2010), a qual estabelece como hipertensão arterial a PA ≥ 140/90 mmHg 

(Quadro 4).  

Quadro 4 - Classificação da Pressão Arterial segundo a VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão (2010) 

Classificação Pressão Arterial Sistólica 

(PAS) (mmHg) 

Pressão Arterial Diastólica 

(PAD) (mmHg) 

Ótima < 120 < 80 

Normal < 130 < 85 

Limítrofe 130–139 85–89 

Hipertensão Estágio 1 140–159 90–99 

Hipertensão Estágio 2 160–179 100–109 

Hipertensão Estágio 3 ≥ 180 ≥ 110 

Fonte: VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão, 2010. 
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4.8.4 Eventos adversos da quimioterapia 

Utilizou-se o CTCAE – version 4.03 para investigar os eventos adversos da 

quimioterapia, sendo os de interesse do estudo: náuseas, vômitos, disgeusia, mucosite oral e 

fadiga. Tal escala categoriza os eventos adversos em diferentes graus, sendo estes:  

 Grau 1: assintomático ou sintoma leve; apenas observações clínicas ou de diagnóstico; 

sem indicação de intervenção;  

 Grau 2: indicada intervenção mínima, local ou não invasiva; limitação das atividades 

apropriadas para a idade relacionadas ao cotidiano, tais como: preparar as refeições, 

sair para compras em supermercado, usar o telefone, gerenciar suas contas etc.; 

 Grau 3: grave ou, do ponto de vista médico, algo significante que não representa risco 

à vida. Indicada hospitalização ou prolongamento desta; incapacitante; limitação do 

autocuidado nas atividades cotidianas, tais como: tomar banho, vestir-se e despir-se, 

alimentar-se, usar o sanitário, tomar medicamentos; 

 Grau 4: consequências que representam risco de morte; indicada intervenção urgente; 

 Grau 5: morte relacionada ao evento adverso. 

 

4.8.5 Análises laboratoriais 

Foram analisados os seguintes parâmetros: glicemia de jejum, TGs, colesterol total e 

HDL-c. Para realizar as análises laboratoriais, coletou-se uma amostra de sangue venoso 

periférico no membro superior contralateral ao procedimento cirúrgico, em casos de 

quimioterapia adjuvante. As amostras foram coletadas antes do início da quimioterapia (T0) e 

30 dias após o término do tratamento - (T3) para as participantes que fizeram sete ou oito 

ciclos e (T2) para as que realizaram de quatro a seis ciclos. Foi solicitado que a participante 

estivesse em jejum de 12 horas devido à análise de glicemia de jejum. 

As amostras foram centrifugadas e congeladas até o final de todas as avaliações. Após 

autorização da pesquisadora responsável, o laboratório realizou a análise das amostras com 

um único kit para cada parâmetro investigado, gerando maior confiabilidade nos resultados 

obtidos. A análise foi realizada em laboratório da instituição. 

Para as análises bioquímicas, adotaram-se como valores de referência os apresentados 

no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Valores de referência para as análises bioquímicas envolvidas no estudo. 

Exame Parâmetros Referência 

 

Glicemia de jejum 

Níveis glicêmicos normais <100 mg/dL, 

Glicemia alterada ≥ 100 a < 126 mg/dL 

Diabetes estabelecido ≥ 126 mg/dL 

Diretrizes Brasileiras de Diabetes 

2017 

 

Triglicerídeos 

 

Valor desejável <150 mg/dL, em jejum 

Atualização da Diretriz Brasileira 

de Dislipidemias e Prevenção da 

Aterosclerose – 2017 

 

Colesterol total 

 

Valor desejável <190 mg/dL, em jejum 

Atualização da Diretriz Brasileira 

de Dislipidemias e Prevenção da 

Aterosclerose – 2017 

 

HDL-c 

 

Valor desejável >40 mg/dL, em jejum 

Atualização da Diretriz Brasileira 

de Dislipidemias e Prevenção da 

Aterosclerose – 2017 

 

LDL-c 

 

Valor desejável entre 100 e 130 mg/dL. 

 

Atualização da Diretriz Brasileira 

de Dislipidemias e Prevenção da 

Aterosclerose – 2017 

Fonte: Adaptado Desenvolvido pela autora 

 

Não foram realizadas as dosagens sanguíneas de LDL-c. Contudo, foi empregada a 

Equação de Friedewald para dosagens de lipoproteína de baixa densidade (FRIEDEWALD; 

LEVY, 1972). Tal equação consiste em estimar o valor de LDL-c por meio da seguinte 

fórmula: 

 

 

Entretanto, esse cálculo não é válido quando o nível de TG for ≥ 400 mg/dL. Desse 

modo, não se utilizou a Equação de Friedewald para as participantes que apresentaram 

dosagens sanguíneas ≥ 400 mg/dL de TG no presente estudo. 

 

4.8.6 Critérios diagnósticos da Síndrome Metabólica 

Para diagnóstico da SM, assumiu-se os parâmetros recomendados pelo NCEP-ATP III 

e das recomendações da I-DBSM (2005), sendo a SM caracterizada por pelo menos três 

desses componentes:  

- Circunferência da cintura maior que 88 cm para mulheres;  

- Glicemia de jejum ≥100 mg/dL ou diagnóstico prévio de DM;  

LDL-c = Colesterol total - (Triglicerídeos / 5) – HDL-c 
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- HDL-c <50 mg/dL;  

- Triglicerídeos ≥150 mg/dL;  

- Pressão arterial ≥ 130 mmHg ou ≥ 85 mmHg ou diagnóstico de HAS. 

 

4.9 Análises dos dados  

O processo de análise de dados da presente pesquisa iniciou-se com uma análise 

descritiva, resultando em tabelas de frequência para variáveis qualitativas (ordinais ou 

nominais). Estatísticas de tendência central e de posto, com valores mínimos e máximos, 

foram calculadas para as variáveis quantitativas. 

 Para investigar a concordância entre as variáveis de composição corporal e massa 

corporal utilizou a estatística AC1 de Gwet (GWET, 2008) para as variáveis categóricas e 

para as variáveis numéricas empregou-se o Cálculo de Correlação Interclasse (ICC). 

 Para investigar a relação entre as variáveis foi utilizado o coeficiente de correlação de 

postos de Spearman por meio do Programa R (R Core Team, 2018) versão 3.6.1 através da 

biblioteca GAMLSS (STASINOPOULOS et al., 2007). A classe de Modelos Aditivos 

Generalizados para posição, escala e forma (GAMLSS) é adequada, sobretudo, para 

modelagem da variável resposta quando ela não segue uma distribuição da família 

exponencial e nos casos em que o regressando exibe heterogeneidade, ou seja, quando a 

escala ou a forma da distribuição da variável resposta mudam com as variáveis explanatórias 

(FLORÊNCIO, 2010).  

Seja               um vetor de tamanho n da variável resposta com função 

densidade       
   , onde                                   , e seja k = 1,2,3,4 e seja 

      uma função de ligação monótona que relaciona os parâmetros com as variáveis 

independentes a partir das equações: 
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Onde µ, σ, ν e τ são vetores de comprimento n,    (               
) é um vetor 

de comprimento    ,    é a matriz de delineamento fixa e conhecida de ordem n x   ,      é 

uma matriz de delineamento fixa de ordem n x     e     é uma variável aleatória de dimensão 

    que é assumida possuir uma distribuição como            
      

   , onde    
  

é uma 

matriz simétrica generalizada de dimensão     x     

A seleção da distribuição da variável dependente foi realizada através do critério de 

informação de Alaike Generalizado (STASINOPOULOS, 2007), definido por      

    ( ̂)     , onde  ( ̂) é a função de verossimilhança, b é um parâmetro de penalização e 

   denota os graus de liberdade do modelo. Para b = 2 temos o critério original de Akaike, 

AIC (1974). Em Stasinopoulos (2007) são apresentadas todas as distribuições abrangidas na 

classe GAMLSS. 

Como variáveis dependentes dos modelos ajustados foram utilizadas o IMG, IMC 

(Kg/m²) e a SM (Presença/Ausência). As variáveis independentes correspondentes utilizadas 

foram: tempo (T0, T1, T2, T3), idade (anos), peso (kg), CC (cm), colesterol total (mg/dL), 

CQ (cm), glicemia de jejum (mg/dL), HDL-c (mg/dL), LDL-c (mg/dL), PAS (mmHg), PAD 

(mmHg), RCQ e SM (Presença/Ausência). 

No caso da SM (Presença/Ausência) foram utilizadas como variáveis independentes: 

idade (anos) e os EA (náusea, vômito, mucosite oral, disgeusia e fadiga), todas avaliadas com 

escore ordinal de 0 a 3. 

Para a realização dos modelos GAMLSS com as variáveis dependentes IMC e IMG, 

para as informações ausentes dos tempos T1 e T2 das variáveis colesterol total, glicemia de 

jejum, HDL-c e LDL-c foram imputadas pelo valor correspondente do Tempo T0. No caso da 

avaliação dos EA com os critérios da SM, IMC, IMG e idade optou-se pela consideração 

somente das observações realizadas no tempo T3. 
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5. RESULTADOS 

 

 

A idade das participantes variou de 26 a 64 anos sendo a média de 46,4 anos 

(DP=9,2). Destaca-se que 63,3% apresentavam idade entre 26 e 49 anos, caracterizando a 

amostra como jovem. Em relação as comorbidades, identificou-se que 17,0% eram 

hipertensas e estavam em tratamento medicamentoso (monoterapia) no momento do estudo e 

nenhuma participante tinha diagnóstico médico de dislipidemia (Tabela 1). 

Quanto as características da doença oncológica e tratamento encontrou-se predomínio 

do estadimento clínico II (58,3%), de acordo com a Classificação de Tumores Malignos 

(TNM) da União Internacional Contra o Câncer (UICC); 72,0% realizaram quimioterapia 

neoadjuvante. Além disso, o protocolo mais empregado foi o AC-T, (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Distribuição da amostra segundo as características clínicas e tratamento. Ribeirão 

Preto, 2020 

Variáveis N % 

Idade   

26 – 39 15 25,0% 

40 – 49 23 38,3% 

50 – 59 16 26,6% 

60 – 64 6 10,0% 

Hipertensão Arterial Sistêmica   

Sim 10 17,0% 

Não 50 83,0% 

Estadiamento clínico 

 I 

II 

III 

 

4 

35 

21 

 

6,6% 

58,3% 

35,0% 

Quimioterapia 

Neoadjuvante 

Adjuvante 

 

43 

17 

 

72,0% 

28,0% 

Número de ciclos previstos 

4 

8 

 

1 

59 

 

2,0% 

98,0% 

Número de ciclos realizados 

4 

5 

6 

7 

8 

 

1 

2 

2 

5 

50 

 

2,0% 

3,0% 

3,0% 

8,0% 

83,0% 

Protocolo de tratamento 

AC 

AC-T 

 

1 

59 

 

2,0% 

98,0% 

Fonte: Banco de dados do estudo 

 

 No que diz respeito as avaliações antropométricas e de composição corporal no 

período do estudo, observou-se em T0 a prevalência, pelo IMC, de 48,3% de mulheres 

classificadas como pré-obesas e 30,0% com obesidade grau I e II. Já em T3, 50,0% das 

mulheres estavam pré-obesas e 31,6% com obesidade grau I e II. Este ligeiro aumento é 

observado pela média do IMC nos tempos citados, com média em T0 de 28Kg/m
2
 (DP=4,4) e 
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em T3 foi 28,8Kg/m
2
 (DP=4,3). A avaliação do IMG apontou prevalência de 28,3% de 

mulheres com excesso de peso e 63,3% classificadas com obesidade grau I, II e III em T0 e de 

26,6% de participantes com excesso de peso e 70,0% com algum grau de obesidade (média 

em T0 de índice de 15,1 (DP= 4,5) e em T3 de 15,3 (DP=4,2)). A análise apontou, também, 

discreto aumento de peso corporal, sendo a média em T0 de 71,7Kg (DP=12,6) e em T3 de 

73,5Kg (DP= 12,6), (Tabela 2).  

Observou-se prevalência de 73,3% de mulheres com a CC severamente aumentada em 

T0 e 75% em T3. A CQ apresentou discreta elevação entre T0 (105,5cm/ DP=9,2) e T3 

(106,1cm/ DP=10) e 73,3% das mulheres apresentaram índices elevados de RCQ em T0 e 

71,6% em T3, permaneceu estável durante todas as avaliações (média de 0,89 (DP=0.6)), 

(Tabela 2).  

 Apesar das discretas elevações nos parâmetros, foi possível observar que as variáveis 

investigadas, em todos os períodos de avalição, apontam que as participantes eram pré-obesas 

e obesas de acordo com o IMC e o IMG, estavam na faixa de maior risco metabólico segundo 

a mensuração da CC, e apresentavam-se com a RCQ elevada para o ponto de corte da OMS. 
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Tabela 2 - Distribuição da amostra segundo os dados antropométricos nos tempos de 

avaliação. Ribeirão Preto, 2020 

Variáveis Período Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

 

T0 47,4 101,7 71,7 12,6 

PESO T1 47,7 103 72,1 12,4 

 

T2 48,4 96,6 72,8 11,6 

 

T3 49,7 109,9 73,5 12,6 

 

T0 19,7 39 28 4,4 

IMC T1 19,8 38,7 28,2 4,3 

 

T2 20,1 37,8 28,5 4,3 

 

T3 20,6 39,7 28,8 4,3 

 

T0 72 120 94,3 10,5 

CC T1 72,5 116 92,7 9,4 

 

T2 71 111 94,5 9,1 

 

T3 72 113 94,2 9,4 

 

T0 85 125 105,5 9,2 

CQ T1 87,5 126 105,6 9,3 

 

T2 87,5 125 106 8,9 

 

T3 86 138 106,1 10 

 

T0 0,74 1,12 0,89 0,07 

RCQ T1 0,74 1,04 0,88 0,07 

 

T2 0,72 1,04 0,89 0,06 

 

T3 0,72 1,06 0,89 0,06 

 

T0 6,5 26,3 15,1 4,5 

IMG T1 3,3 26,7 15,2 4,7 

 

T2 6,7 24,3 15,3 4,2 

 

T3 4,1 24,2 15,3 4,2 

Legenda: IMC – Índice de Massa Corporal; CC – Circunferência da Cintura; CQ – Circunferência do Quadril; 

RCQ – Relação Cintura Quadril; IMG – Índice de Massa Gorda 

Fonte: Banco de dados do estudo 

 

Em relação aos valores pressóricos, encontrou-se redução da média de PAS entre T0 e 

T3, sendo que em T0 foi de 126,1mmHg (DP=18,8) e em T3 de 123mmHg (DP=15,7) e 

discreto aumento nos valores de PAD, sendo em T0 a média de 80,5mmHg (DP=12,2) e em 

T3 de 81,2mmHg (DP=10,7), (Tabela 3). Outro ponto de destaque são os valores máximos, os 

quais se apresentam elevados e caracterizam HAS estágio 3, segundo a VI Diretrizes 

Brasileiras de Hipertensão (2010). 
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Tabela 3 - Distribuição da amostra segundo os valores pressóricos nos tempos de avaliação. 

Ribeirão Preto, 2020 

Variáveis Período Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

 

T0 98 171 126,1 18,6 

PAS T1 98 180 129,7 17,6 

 

T2 94 171 126,1 17,2 

 

T3 90 160 123 15,7 

 

T0 57 123 80,5 12,2 

PAD T1 59 122 84,4 12,9 

 

T2 61 117 84 11,9 

 

T3 54 104 81,2 10,7 

Legenda: PAS – Pressão Arterial Sistólica; PAD – Pressão Arterial Diastólica 

Fonte: Banco de dados do estudo 

  

Os EA investigados apresentaram elevada incidência nos períodos avaliados (T1, T2 e 

T3), destacando-se a disgeusia e a fadiga. Atenta-se que os dois eventos citados estiveram 

presentes em todos os períodos avaliados e foram classificados em grau 1, 2 e 3. Contudo, o 

vômito foi menos recorrente que os demais, sendo que 38 (63,3%) mulheres negaram sua 

ocorrência em T1, 46 (76,6%) em T2 e 48 (80,0%) em T3, (Gráfico 1, Gráfico 2 e Gráfico 3). 

Quanto a disgeusia, em T1, 32 (53,3%) participantes a referiram e foram classificadas 

em grau 1 e 12 (20,0%) de grau 2, (Gráfico 1). Em T2 a disgeusia foi relatada por 32 (53,3%) 

mulheres como grau 1 e por 20 (33,3%) como grau 2, (Gráfico 2) e mesmo após 30 dias do 

término da quimioterapia (T3) foi possível observar a ocorrência deste EA, sendo que 36 

(60%) das participantes foram classificadas com disgeusia grau 1 e 21 (35,0%) como grau 2, 

(Gráfico 3). 

Referente a fadiga, o estudo apontou que em T1, 32 (53,3%) participantes referiram 

fadiga grau 1 e 13 (21,6%) grau 2, (Gráfico 1). Em T2, 35 (58,3%) mulheres referiram fadiga 

de grau 1, 14 (23,3%) como grau 2 e duas (3,3%) mulheres como grau 3, (Gráfico 2) e em T3 

a fadiga grau 1 foi relatada por 35 (58,3%) mulheres, por 17 (28,3%) como grau 2 e por um 

(1,65) como grau 3, (Gráfico 3). 
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Gráfico 1 - Distribuição dos eventos adversos secundários a quimioterapia em T1, segundo o 

grau de toxicidade. Ribeirão Preto, 2020 

 
Fonte: Banco de dados do estudo 

 

 

Gráfico 2 - Distribuição dos eventos adversos secundários a quimioterapia em T2, segundo o 

grau de toxicidade. Ribeirão Preto, 2020 

 

Fonte: Banco de dados do estudo 
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Gráfico 3 - Distribuição dos eventos adversos secundários a quimioterapia em T3, segundo o 

grau de toxicidade. Ribeirão Preto, 2020 

 
Fonte: Banco de dados do estudo 

 

Em relação aos exames bioquímicos, o Gráfico 4 aponta os níveis séricos entre T0 e 

T3 de todas as análises e observou-se a elevação dos resultados na maioria. Em relação ao 

TG, observou prevalência de 18,3% das participantes com seus níveis séricos elevados em T0 

e de 51,6% em T3 (média em T0 foi de 115,4mg/dL (DP=51,9) e em T3 de 189,4mg/dL 

(DP=113,1). Em T0, a prevalência dos níveis aumentados de colesterol total foi de 5,0% e de 

18,3% em T3 (média foi de 140,3mg/dL (DP=23,6) e em T3 de 160,3mg/dL (DP=26,7). 

 Quanto ao LDL-c, observou-se que 8,3% das participantes apresentam valores dentro 

dos padrões desejáveis em T0 e 30,0% em T3 (média de 79,1mg/dL (DP=22,2) em T0 e de 

93,4mg/dL (DP=22,5) em T3. O HDL-c apresentou redução de seus níveis em T3 quando 

comparado com T0, sendo a prevalência de níveis reduzidos no início do tratamento de 55,0% 

e ao término da quimioterapia de 80,0% (média em T0 de 38mg/dL (DP=12) e 31,7mg/dL 

(DP=7,7) em T3). Contudo, os níveis de glicemia de jejum se mantiveram estáveis entre T0 e 

T3 (92,4 mg/dL (DP=14,4) e 92mg/dL (DP=14,5)), (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Distribuição das dosagens bioquímicas em T0 e T3. Ribeirão Preto, 2020 

 

Fonte: Banco de dados do estudo 

 

 Outro dado de relevância são os valores máximos das dosagens de glicemia de jejum, 

TG, colesterol total e LDL-c, as quais se mostraram acima dos parâmetros de referência 

seguidos por este estudo e pelos valores mínimos de HDL-c que apontam um perfil lipídico e 

metabólico preocupante (Tabela 4). Ressalta-se que as participantes do estudo passaram pela 

etapa de triagem, na qual não se identificou alterações metabólicas e lipídicas. Além disso, a 

análise dos exames bioquímicos foi realizada após a finalização da etapa de coleta de dados, 

sendo que o pesquisador responsável não teve acesso aos resultados de T0 durante o 

desenvolvimento das avaliações periódicas.  
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Tabela 4 - Distribuição da amostra segundo as dosagens bioquímicas nos tempos de 

avaliação. Ribeirão Preto, 2020 

Variáveis Tempo Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Glicemia de  T0 65,6 140,4 92,4 14,4 

Jejum T3 56,4 131,3 92 14,5 

Triglicérides T0 44,8 295,4 115,4 51,9 

 

T3 72 760 189,4 113,1 

Colesterol T0 95,5 203,2 140,3 23,6 

Total T3 93,8 215,5 160,3 26,7 

LDL-c T0 39,4 140,6 79,1 22,2 

 

T3 32,1 137,5 93,4 22,5 

HDL-c T0 16,5 69,2 38 12 

 

T3 14,6 47,6 31,7 7,7 

Legenda: LDL-c - colesterol lipoproteína de baixa densidade; HDL-c – colesterol lipoproteína de alta densidade. 

Fonte: Banco de dados do estudo 

 

O estudo também apontou que 68,3% das participantes desenvolveram a SM após o 

término da quimioterapia, sendo que destas 58,5% tinham idade entre 32 e 49 anos, 24,3% já 

eram hipertensas e estavam em tratamento medicamentoso e 82,9% finalizam os oito ciclos de 

tratamento previstos.  

Outro ponto de destaque é que as mulheres identificadas com a SM após o tratamento 

apresentavam maiores valores de IMC e IMG, em todos os períodos de avaliação, quando 

comparadas com as que não tinham a SM (Gráfico 5 e Gráfico 6). Demostrando que o excesso 

de gordura corporal prévio ao tratamento pode favorecer o desenvolvimento da SM. 
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Gráfico 5 - Distribuição dos valores de índice de massa corporal em mulheres com e sem a 

síndrome metabólica, nos períodos de avaliação do estudo. Ribeirão Preto, 2020

 
Legenda: SM – Síndrome metabólica; IMC – Índice de massa corporal 
Fonte: Banco de dados do estudo 

 

Gráfico 6 - Distribuição dos valores de índice de massa gorda em mulheres com e sem a 

síndrome metabólica, nos períodos de avaliação do estudo. Ribeirão Preto, 2020 

 
Legenda: SM – Síndrome metabólica; IMG – Índice de massa gorda 
Fonte: Banco de dados do estudo 

 

Atualmente, sabe-se que o IMC é uma ferramenta simples e de baixo custo que auxilia 

os profissionais de saúde na avaliação nutricional, contudo, sua formulação não possibilita a 

investigação minuciosa dos componentes corporais, como líquidos, massa muscular, óssea e 

gordura. Para tal investigação é possível empregar técnicas e equipamentos mais aprimorados, 
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como por exemplo, os aparelhos de impedância bioelétrica. Neste estudo foram utilizadas 

duas técnicas mencionadas para avaliar a gordura corporal e, por meio de análise de 

concordância, comparamos os dados de IMG e IMC pela estatística AC1 de Gwet (GWET, 

2008) para as variáveis categóricas e para as variáveis numéricas empregou-se o cálculo de 

ICC.  

Tal análise apontou, para a presente amostra, concordância de 0.99 entre as duas 

técnicas pela estatística AC1 de Gwet e de 0.92 pelo ICC, podendo ser empregadas, de forma 

isolada ou em associação, e atingindo os mesmos resultados. O Gráfico 7 aponta a correlação 

positiva entre as duas variáveis, demonstrando compatibilidade entre as duas técnicas 

empregadas.  

 

Gráfico 7 - Correlação dos valores de índice de massa gorda e índice de massa corporal nas 

participantes do estudo. Ribeirão Preto, 2020 

 
Legenda: IMC – Índice de massa corporal; IMG – Índice de massa gorda 
Fonte: Banco de dados do estudo 

 

 Em relação a gordura corporal, observou-se que há correlação positiva entre o IMC e 

IMG e a CC em todos os períodos de avaliação, sendo que quanto maiores os parâmetros de 

gordura corporal, mais elevados são as medidas de CC (Gráfico 8 e Gráfico 9).  
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Gráfico 8 - Correlação dos valores de índice de massa corporal e circunferência da cintura 

nos períodos de avaliação do estudo. Ribeirão Preto, 2020 

 
Legenda: IMC – Índice de massa corporal; CC – Circunferência da cintura 
Fonte: Banco de dados do estudo 

 

Gráfico 9 - Correlação dos valores de índice de massa gorda e circunferência da cintura nos 

períodos de avaliação do estudo. Ribeirão Preto, 2020 

 
Legenda: IMG – Índice de massa gorda; CC – Circunferência da cintura 
Fonte: Banco de dados do estudo 

 

 

 Em relação aos exames bioquímicos, houve correlação (p<0,05) com os dados 

antropométricos, destacando-se a CC e a glicemia de jejum, glicemia de jejum e o peso, CC e 

TG, e peso e TG nos tempos T0 e T3. O aumento dos índices antropométricos influenciou os 
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valores séricos de TG e glicemia de jejum. Em relação ao colesterol total, observou-se 

correlação positiva com a CC apenas em T3 (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Correlação dos exames bioquímicos com os dados antropométricos nos períodos 

T0 e T3 de avaliação nas participantes do estudo. Ribeirão Preto, 2020 

 Tempo T0 Tempo T3 

Pares Correlação p-valor Correlação p-valor 

GJ x CC 0,3660 0,0100 0,2991 0,0202 

GJ x CQ 0,2094 0,1084 0,4264 0,0100 

GJ x IMC 0,2516 0,0525 0,2890 0,0251 

GJ x Peso 0,3064 0,0173 0,3712 0,0100 

TG x CC 0,3360 0,0100 0,4070 0,0100 

TG x CQ 0,1795 0,1701 0,2718 0,0357 

TG x IMC 0,2984 0,0206 0,2782 0,0314 

TG x Peso 0,3180 0,0133 0,3075 0,0169 

Col Tot x CC 0,0530 0,6876 0,2842 0,0278 

Col Tot x IMC -0,0073 0,9556 0,2822 0,0289 

Legenda: CC – Circunferência da cintura; CQ - Circunferência do quadril; IMC – Índice de massa corporal; Col 

Tol – Colesterol total; GJ – Glicemia de jejum; TG –  Triglicerídeos. 
Fonte: Banco de dados do estudo 

 

Já a Tabela 6 aponta a correlação (p<0,05) existente entre os dados antropométricos 

mensurados, sendo que o peso e a composição corporal influenciam os valores de CC e CQ.  

 

Tabela 6 - Correlação entre os dados antropométricos nos períodos de avaliação nas 

participantes do estudo. Ribeirão Preto, 2020 

 Tempo T0 Tempo T1 Tempo T2 Tempo T3 

Pares Correlação p-valor Correlação p-valor Correlação p-valor Correlação p-valor 

CC x IMC 0,8336 0,0100 0,7503 0,0100 0,8154 0,0100 0,7300 0,0100 

CC x IMG 0,7204 0,0100 0,6512 0,0100 0,7845 0,0100 0,6062 0,0100 

CC x Peso 0,8475 0,0100 0,7495 0,0100 0,8259 0,0100 0,7944 0,0100 

CQ x IMC 0,7872 0,0100 0,7281 0,0100 0,7803 0,0100 0,8010 0,0100 

CQ x IMG 0,6835 0,0100 0,6584 0,0100 0,7070 0,0100 0,6858 0,0100 

CQ x Peso 0,8931 0,0100 0,8261 0,0100 0,8535 0,0100 0,9022 0,0100 

Legenda: CC – Circunferência da cintura; CQ - Circunferência do quadril; IMC – Índice de massa corporal; IMG 

– Índice de massa gorda. 
Fonte: Banco de dados do estudo 
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 Quanto aos valores pressóricos, identificou-se correlação positiva (p<0,05) entre 

PAS/PAD e HDL-c, PAD e LDL-c, e PAS e PAD e os dados antropométricos como CC, 

RCQ, peso e IMC em todos os períodos de avaliação do estudo (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Correlação entre os valores pressóricos e dados antropométricos e exames 

bioquímicos nos períodos de avaliação nas participantes do estudo. Ribeirão Preto, 2020 

 Tempo T0 Tempo T1 Tempo T2 Tempo T3 

Pares Correlação p-valor Correlação p-valor Correlação p-valor Correlação p-valor 

PAS x HDL-c 0,3071 0,0170 - - - - 0,0518 0,6942 

PAS x CC 0,1184 0,3676 0,2758 0,0329 0,2527 0,0603 0,2494 0,0546 

PAS x RCQ 0,3429 0,0100 0,4525 0,0100 0,3631 0,0100 0,1991 0,1273 

PAS x IMC 0,1107 0,3999 0,1587 0,2259 0,2167 0,1087 0,2860 0,0267 

PAD x HDL-c 0,2547 0,0495 - - - - -0,0013 0,9922 

PAD x LDL-c 0,0445 0,7358 - - - - 0,2963 0,0252 

PAD x CC 0,2450 0,0592 0,2094 0,1083 0,3095 0,0203 0,1258 0,3384 

PAD x RCQ 0,2821 0,0290 0,4123 0,0100 0,2851 0,0332 0,1134 0,3883 

PAD x Peso 0,2790 0,0309 0,0579 0,6602 0,2510 0,0620 0,1325 0,3129 

Legenda: CC – Circunferência da cintura; CQ - Circunferência do quadril; IMC – Índice de massa corporal; 

HDL-c – Colesterol lipoproteínas de alta densidade; LDL-c – Colesterol lipoproteínas de baixa densidade.  
Fonte: Banco de dados do estudo 

 

 Outro dado de destaque envolve a idade, sendo que o presente estudo encontrou 

correlação entre a idade e os níveis pressóricos e a RCQ, sendo que quanto maior a idade, 

maiores serão os valores pressóricos e os parâmetros de RCQ (Tabela 8).  

 

Tabela 8 - Correlação entre idade e os valores pressóricos e relação cintura/quadril nos 

períodos de avaliação nas participantes do estudo. Ribeirão Preto, 2020 

 Tempo T0 Tempo T1 Tempo T2 Tempo T3 

Pares Correlação p-valor Correlação p-valor Correlação p-valor Correlação p-valor 

Idade x PAS 0,4553 0,0100 0,4595 0,0100 0,5387 0,0100 0,3796 0,0100 

Idade x PAD 0,2050 0,1162 0,3008 0,0195 0,2009 0,1375 0,3094 0,0161 

Idade x RCQ 0,3966 0,0100 0,2796 0,0305 0,2298 0,0884 0,2559 0,0484 

Legenda: PAS – Pressão arterial sistólica; PAD – Pressão arterial diastólica; RCQ – Relação cintura/quadril. 
Fonte: Banco de dados do estudo 

 

Observou-se correlação (p<0,05) entre o IMC e o período de avaliação T3, sendo que 

no tempo T3 era esperada uma pontuação média 256% maior de IMC do que em tempo T0. O 

mesmo foi observado para o colesterol total e a glicemia de jejum, sendo que a cada aumento 
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de 1mg/dL de colesterol total era esperado um aumento de 32,3% no valor do IMC e um 

aumento de 49,5% do IMC a cada aumento de 1mg/dL de glicemia de jejum. A análise 

apontou, também, que para as participantes que não desenvolveram a SM era esperado que a 

média de IMC fosse 6,29% menor do que nas mulheres com a SM (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Correlação dos valores de índice de massa corporal com os períodos de avaliação e 

com os exames bioquímicos nas participantes do estudo. Ribeirão Preto, 2020 

Variáveis Estimativa Erro de estimativa t-valor p-valor Aumento relativo 

(Intercept) 2,5158 0,0217 116,1184 0,0000 - 

Tempo (T1) 0,0105 0,0046 2,2966 0,0228 - 

Tempo (T2) 0,0113 0,0046 2,4806 0,0141 - 

Tempo (T3) 0,0253 0,0046 5,5152 0,0000 2,5645 

Colesterol total 0,0032 0,0003 12,1480 0,0000 0,3237 

Glicemia de Jejum 0,0049 0,0003 19,7546 0,0000 0,4954 

SM (Ausência) -0,0650 0,0040 -16,0639 0,0000 -6,2897 

Dispersão Estimativa Erro de estimativa t-valor p-valor 

 (Intercept) -5,3459 0,0456 117,1205 0,0000 - 

Legenda: SM – Síndrome metabólica;  
Fonte: Banco de dados do estudo 

 

  A Tabela 10 aponta a correlação (p<0,05) entre o IMG e o período de avaliação, 

sendo que no tempo T3 era esperada uma pontuação média de 0,0842 pontos menor do que no 

tempo T0, ou seja, ao final do tratamento as participantes apresentaram IMG ligeiramente 

menor do que no início. Observou-se também, correlação entre as medidas antropométricas – 

CC e CQ – com o IMG, sendo que para cada aumento de 1cm na CC era esperado aumento de 

0,1151 pontos no IMG e para cada 1cm de aumento na CQ era esperado aumento de 0,1673 

pontos no IMG. Para as mulheres que não apresentaram SM era esperado que a média de IMG 

fosse 1,29 pontos menor do que aquelas com a síndrome. 
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Tabela 10 - Correlação dos valores de índice de massa gorda com os períodos de avaliação e 

com os dados antropométricos nas participantes do estudo. Ribeirão Preto, 2020 

Variáveis Estimativa Erro de estimativa t-valor p-valor 

(Intercept) -2,5779 0,9262 -2,7835 0,0060 

Tempo (T1) 0,1257 0,1845 0,6813 0,4966 

Tempo (T2) 0,0935 0,1836 0,5093 0,6112 

Tempo (T3) -0,0842 0,1838 -0,4579 0,6476 

CC 0,1151 0,0107 10,8067 0,0000 

CQ 0,1673 0,0098 17,0179 0,0000 

SM (Ausência) -1,2917 0,1656 -7,7981 0,0000 

Dispersão Estimativa Erro de estimativa t-valor p-valor 

(Intercept) 0,0057 0,0456 0,1255 0,9003 

Legenda: SM – Síndrome metabólica; CC – Circunferência da cintura; CQ - Circunferência do quadril 

Fonte: Banco de dados do estudo 

 

Em relação aos EA foi possível identificar que as participantes que apresentaram 

Fadiga grau 1, tem 47,18 vezes mais chance de apresentar SM do que as com grau 0. As 

participantes que apresentaram Fadiga grau 2 tem 19,27 vezes mais chance de apresentar SM 

do que as com grau 0. Não se identificou correlação entre a SM e os demais EAs investigados 

neste estudo (náuseas, vômitos, mucosite oral e disgeusia), assim como também não foi 

identificada correlação entre a SM e a idade das participantes (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Correlação entre os eventos adversos da quimioterapia e a idade com a SM nas 

participantes do estudo. Ribeirão Preto, 2020 

Variáveis Estimativa Erro de estimativa t-valor p-valor Razão de chances 

(Intercept) -5,8113 2,4942 -2,3299 0,0234 - 

Fadiga Grau 1 3,8540 1,3169 2,9266 0,0049 47,18 

Fadiga Grau 2 2,9584 1,2982 2,2789 0,0265 19,27 

Idade 0,0762 0,0399 1,9103 0,0612 - 

Fonte: Banco de dados do estudo 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Características da amostra  

Identificou-se que 38,3% das participantes do estudo estavam na faixa etária entre 40 e 

49 anos, a maioria com estadiamento clínico II (58,3%), realizaram a quimioterapia 

neoadjuvante (72,0%) e realizaram oito ciclos de tratamento (83,0%) com o protocolo que 

incluía antraciclinas e taxanos (98,0%), além disso, 17% das mulheres eram hipertensas. Esse 

perfil é semelhante ao de outros estudos com o mesmo público alvo, sendo que YEO e 

colaboradores (2017) identificaram que a média de idade das participantes de sua investigação 

era de 41 anos, 30,7% eram hipertensas, 58,9% tiveram o estadiamento clínico classificado 

como II e 26,4% realizaram o tratamento com antraciclinas e taxanos.  No estudo de Tian e 

colaboradores (2019) a média de idade foi de 48,9 anos e no estudo de Madssen e 

colaboradores (2018) 68,5% realizaram o protocolo AC-T.  

Apesar das semelhanças entre as amostras de diversos estudos, é pertinente destacar a 

faixa etária das participantes desta pesquisa, sendo que a maioria (63,3%) eram mulheres 

jovens, com idade entre 26 e 49 anos. A literatura aponta que existem claras evidências de que 

o câncer de mama em mulheres nessa faixa etária é mais agressivo e possui características 

biológicas únicas e complexas, além disso, os tratamentos tendem a ser mais severos com 

potencial ocorrência de EAs e com risco de baixa resposta terapêutica (ANASTASIADI et al., 

2017; SHOEMAKER et al., 2018).   

Esse inquietante quadro não se restringe a realidade brasileira, uma vez que dados 

globais se mostram semelhantes e geram intensa preocupação (GLOBOCAN; IARC, 2019; 

RUDDY et al., 2014). Destaca-se que em países em desenvolvimento, como o Brasil, ainda 

nos deparamos com a dificuldade de acesso aos serviços de saúde que, consequentemente, 

impulsiona o número de casos novos com estadios oncológicos mais avançados e com 

comorbidades associadas. 

Tal caracterização e comparação se torna relevante para melhor compreensão dos 

resultados encontrados, especialmente em populações distintas em relação aos hábitos de 

vida, perfil educacional e acesso aos serviços de saúde.  

 

 



D i s c u s s ã o  | 72 

 

6.2 Obesidade, quimioterapia e eventos adversos e a Síndrome Metabólica 

Em relação aos dados antropométricos, identificou-se que a presente amostra foi 

caracterizada por mulheres pré-obesas e obesas pelos critérios de IMC e IMG, estavam na 

faixa de maior risco metabólico segundo a mensuração da CC e apresentavam elevado índice 

de RCQ pelo ponto de corte estabelecido pela OMS. Tais dados são semelhantes aos 

resultados de uma pesquisa conduzida na região Sul do Brasil com mulheres com câncer de 

mama, a qual encontrou que 82,4% de sua amostra foram classificadas como pré-obesas e 

obesas segundo o IMC (KOPS et al., 2018). A literatura mostra outro cenário semelhante ao 

encontrado no presente estudo, sendo esta uma pesquisa realizada no estado de Minas Gerais 

que avaliou o estado nutricional e metabólico de 78 mulheres com câncer de mama e apontou 

que 33,3% das participantes eram obesas, 88,5% apresentavam aumento da CC e 80,8% 

tinham gordura corporal ≥ a 32% (BERING et al., 2015). 

Além disso, dados da PNS (2013) apontam que a prevalência de sobrepeso em 

mulheres brasileiras, na faixa etária das participantes desta pesquisa, foi de 69,0%, obesidade 

29,0%, e de CC aumentada 53,0% (IBGE, 2015). Segundo dados do VIGITEL 2016, o 

percentual de mulheres com excesso de peso, na mesma faixa etária, foi de aproximadamente 

56,1% e obesidade de 20,5% (BRASIL, 2017). Os dados do presente estudo e de pesquisas 

nacionais se mostram preocupantes, especialmente se atentarmos aos valores máximos 

encontrados dessas variáveis, que demonstram uma população com hábitos de vida 

prejudicados e com elevado risco de desenvolvimento de diversas doenças crônicas, em 

especial o câncer de mama.  

Destaca-se que, no presente estudo, as mulheres que desenvolveram a SM (68,3%) ao 

término do tratamento apresentavam, previamente, maiores valores de IMC e IMG antes de 

iniciar a quimioterapia quando comparadas com as participantes que não desenvolveram a 

SM, demonstrando hábitos de vida desequilibrados antes do diagnóstico do câncer de mama. 

Sabe-se que a associação entre o excesso de gordura corporal e o câncer de mama ainda é 

complexa e envolve níveis alterados de adipocinas, hormônios e o processo inflamatório, 

fatores estes que também contribuem para o desenvolvimento da SM (ARGOLO; HUDIS; 

IYENGAR, 2018). 

Nesse sentido, é pertinente considerar que as mulheres que apresentaram padrões de 

pré-obesidade e obesidade antes do tratamento estivessem em um quadro de estresse 

oxidativo. O estresse oxidativo é um processo no qual a produção de radicais livres é maior 

que a capacidade do sistema de defesa antioxidante de eliminá-los. Esses radicais são espécies 
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reativas resultantes do metabolismo do oxigênio e possuem a capacidade de modificar a 

estrutura e/ou a função das moléculas, interferindo na biologia celular normal. Se o processo 

de estresse oxidativo não for reparado e manter-se por período longo, haverá 

comprometimento da viabilidade celular, com consequente dano à saúde (BARBOSA, 2010; 

CASTELO-BRANCO; TORRES, 2011).  

Tal sugestionamento se baseia no conhecimento de que a obesidade promove a 

secreção desequilibrada de adipocinas, que resulta em aumento da produção sérica de leptina, 

fator de necrose tumoral-α (TNF-α), interleucina-1β (Il-1β) e interleucina 6 (IL-6) 

favorecendo o processo inflamatório das células. Ressalta-se que o processo de carcinogênese 

também impulsiona a produção de radicais livres acentuando o quadro inflamatório e 

contribuindo com o estresse metabólico e oxidativo do organismo (AGURS-COLLINS; 

ROSS; DUNN, 2019).  A partir disso, surge, então, outro questionamento: Pressupondo que 

as mulheres já apresentavam comprometimento do sistema antioxidante e estavam em 

processo inflamatório celular devido a própria doença e o excesso de peso, é possível a 

quimioterapia ter influenciado na piora dos parâmetros dos critérios que caracterizam a SM? 

Estudo de revisão sobre a biologia dos radicais livres apontou evidências científicas de 

que a quimioterapia também é um fator que favorece o estresse oxidativo e metabólico no 

organismo. Esse efeito ocorre uma vez que as drogas antineoplásicas promovem a elevação 

dos produtos de peroxidação lipídica e reduzem a capacidade total de captura de radicais no 

plasma sanguíneo por meio da queda nos níveis de antioxidantes (vitamina E, vitamina C e β-

caroteno), além de reduzir acentuadamente os níveis de glutationa tecidual (VERA-

RAMIREZ et al., 2011). 

Diversos agentes quimioterápicos produzem elevados níveis de radicais livres, sendo 

as antraciclinas um deles, assim como os agentes alquilantes e os derivados da platina. As 

antraciclinas estão no topo da lista dos agentes que mais promovem estresse oxidativo e isso 

ocorre, devido a capacidade de desviar elétrons das mitocôndrias cardíacas, resultando na 

formação de superóxido. Em contrapartida os taxanos, alcalóides da vinca e os 

antimetabólitos geram baixos níveis de estresse oxidativo, no entanto, é importante ressaltar 

que todos os agentes quimioterápicos geram radicais livres e promovem o estresse oxidativo, 

em graus diferentes de acordo com suas características, pois induzem a apoptose das células 

tumorais (CONKLIN, 2004).  

Como descrito, é possível que a quimioterapia tenha influenciado os critérios da SM e 

proporcionado a piora do perfil oxidativo das mulheres, uma vez que além das alterações de 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cytotechnology
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peso e composição corporal durante as avaliações, também houve alterações nos níveis 

séricos dos exames bioquímicos.  

O presente estudo também encontrou que após 30 dias do término do tratamento 

houve aumento dos níveis séricos nos exames bioquímicos (glicemia de jejum, TG e 

colesterol total), sendo que tal aumento foi correlacionado as alterações nos dados 

antropométricos como CC, CQ, IMC e peso corporal. Tais achados são corroborados por 

estudos recentes como mesmo público alvo (ARPINO et al., 2015; TIAN et al., 2019). Arpino 

et al. (2015) conduziram estudo na Itália que teve por objetivo avaliar, prospectivamente, o 

peso, composição corporal e o metabolismo de glicose e lipídios em 433 mulheres com câncer 

de mama antes, durante e após o término do tratamento oncológico. O estudo apontou que 

durante um acompanhamento médio de 14 meses após a quimioterapia houve um aumento 

estatisticamente significativo (p<0,001) dos dados antropométricos: peso corporal (+0,72 

kg/ano, IC
95%

=0,32-1,11) e CC (+1,53 cm/ano, IC
95%

=0,85-2,22). Em relação as variáveis 

metabólicas, encontrou-se aumento significativo nos níveis plasmáticos de LDL-c (+5,4 

mg/dL por ano; IC
95%

=0,12–10,68; p<0,05) e TG (+10,73 mg/dL por ano, IC
95%

=1,95–19,51; 

p<0,05) em todas as participantes. 

 O estudo de Tian e colaboradores (2019), conduzido na China com 805 participantes 

com câncer de mama e analisou, retrospectivamente, os perfis lipídicos durante e após a 

quimioterapia, sendo as participantes divididas em três grupos - grupo cirúrgico (n=278), 

grupo de quimioterapia adjuvante (n=394) e um grupo de quimioterapia neoadjuvante 

(n=133).  Os resultados apontaram alterações metabólicas e de composição corporal, com 

destaque para os grupos de quimioterapia, adjuvante e neoadjuvante, onde os níveis de 

colesterol total, TG, LDL-c e o IMC aumentaram significativamente durante a terapia, 

enquanto os níveis de HDL-c diminuíram drasticamente no mesmo período.  

Contudo, após seis meses do término da quimioterapia os níveis de colesterol total e 

LDL-c diminuíram e apresentaram dosagens inferiores em relação a avaliação pré-tratamento; 

e os níveis de HDL-c aumentaram após esse período e foram restaurados para os níveis basais 

(TIAN et al., 2019). Destaca-se que os níveis de TG aumentaram significativamente durante a 

quimioterapia e, após seis meses da conclusão da terapêutica, foi possível observar ligeira 

redução de seus valores, contudo ainda eram mais elevados que os níveis basais, 

particularmente nos grupos que receberam, em combinação, Taxanos e Antraciclinas nos 

esquemas de tratamento (p<0,05) (TIAN et al., 2019). 
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Na Dinamarca, o estudo PILOT teve por objetivo determinar as alterações metabólicas 

durante o tratamento adjuvante e no primeiro ano após seu término em 33 mulheres com 

câncer de mama. Para atingir tal objetivo, as participantes foram avaliadas antes do início da 

quimioterapia (T0), duas semanas após o término do tratamento (T1) e um ano após a 

quimioterapia concluída (T2). O estudo apontou, que imediatamente após a quimioterapia 

(T1), o ganho de gordura foi evidente entre as mulheres na pré-menopausa. A gordura 

corporal e a CC aumentaram estatisticamente (p<0,05) de T0 para T2 em mulheres pré e pós-

menopáusicas. De T0 para T1, os TG aumentaram e o HDL-c diminuiu significativamente 

(p<0,05), e em T2 o nível de TG permaneceu significativamente maior, bem como HDL-c 

permaneceu reduzido (FREDSLUND et al., 2019). 

No estudo PILOT, a glicemia de jejum caiu de forma constante durante o período de 

acompanhamento, com destaque maior para os períodos de T1 e T2 (FREDSLUND et al., 

2019), divergindo desta pesquisa, na qual tais dosagens se mantiveram estáveis antes e após 

30 dias do término do tratamento. Contudo, os dados apontam que a elevação das medidas 

antropométricas está correlacionada com a elevação da glicemia de jejum após o término do 

tratamento. Nesse sentido, estudo brasileiro com 145 participantes corrobora os achados do 

presente estudo, uma vez que aponta correlações positivas entre as medidas antropométricas e 

os parâmetros bioquímicos (glicemia de jejum e TG) nas participantes do sexo feminino 

(VASQUES et al., 2007).   

 Outro estudo chinês, com 280 mulheres com câncer de mama, teve por objetivo 

identificar os fatores potenciais associados a elevação do peso corporal, IMC, PA e níveis 

lipídicos após a quimioterapia adjuvante e encontrou que os protocolos quimioterápicos com 

taxanos (OR=2,552; IC
95%

=1,317-4,944; p<0,05) e sobrepeso/obesidade prévia ao tratamento 

(OR=2,775; IC
95%

=1,446–5,325; p<0,05) foram associados a maior probabilidade de elevação 

dos níveis de TG. A análise também revelou que idade mais avançada no diagnóstico de 

câncer de mama (OR=0,529; IC
95%

=0,365-0,766; p<0,05) foi associada a menor probabilidade 

de ganho de peso. No entanto, a realização da quimioterapia com taxanos (OR=1,903; 

IC
95%

=1,073–3,374; p<0,05), a maior duração da quimioterapia (OR=1,904; IC
95%

=1,137–

3,189; p<0,05) e alterações nas dosagens de Proteína C-reativa (PCR) (OR=2,375; 

IC
95%

=1,034-5,435; p<0,05) foram associados ao ganho de peso (YEO et al., 2017). 

Ainda na China, estudo conduzido com 1.054 mulheres com câncer de mama na 

Universidade Médica de Chongqing apontou que houve deterioração do perfil lipídico após a 

quimioterapia antineoplásica, sendo observada elevação dos valores sanguíneos de colesterol 
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total, LDL-c e TG e, redução dos níveis de HDL-c após o término do tratamento quando 

comparado com os valores pré-terapêutico (p <0,001), (LI et al., 2018). 

 Na Noruega, 60 mulheres com câncer de mama participaram de uma investigação 

piloto para caracterizar as alterações no perfil lipídico durante a quimioterapia e o estudo 

identificou que as medidas laboratoriais mostraram um aumento significativo nos TG 

(p<0,05), diminuição significativa no HDL-c (p<0,05) e nenhuma alteração significativa no 

LDL-c (p =0,327) após o tratamento, demonstrando que o tratamento pode favorecer a piora 

do perfil lipídico (MADSSEN et al., 2018).  

 Nota-se que os estudos globais citados apresentam elevação do TG e redução do HDL-

c, que são acompanhadas pelo ganho de peso e aumento de IMC e CC após o tratamento, 

assim como no presente estudo. Esses resultados são justificados pela literatura que aponta 

estudos em que os protocolos quimioterápicos com taxanos favoreceram o desenvolvimento 

de dislipidemias durante o tratamento (GOODWIN; STAMBOLIC, 2015; McTIERNAN et 

al., 2006).  

 Outra justificativa para a piora do perfil lipídico das participantes é a de que a 

exposição prolongada (período do tratamento oncológico) tenha causado algum dano as 

moléculas do organismo, uma vez que os principais alvos celulares dos radicais livres são os 

lipídeos e as proteínas (OLIVEIRA; KOURY; DONANGELO, 2007). Além disso, os baixos 

níveis de HDL-c em todas as participantes (com e sem a SM) sugerem que houve 

desequilíbrio oxidativo durante o tratamento. Tal inferência é apontada por estudo conduzido 

por Martinelli e colaboradores (2012) que apontam o HDL-c como parte essencial do sistema 

de defesa antioxidante, pois protege o organismo da citoxicidade induzida pelo LDL-c, além 

de possuir propriedades anti-inflamatórias.  

 Outro ponto de destaque é que as alterações de peso e composição corporal 

favoreceram, também, a elevação dos parâmetros pressóricos, sendo que, na atual pesquisa, 

essa correlação foi estatisticamente significativa. O mesmo resultado pode ser observado em 

estudo, com o mesmo público alvo, que apontou que o sobrepeso e a obesidade (OR=2,751; 

IC
95%

=1,608-4,707; p=0.0002) foram associados a maior probabilidade de HAS durante o 

tratamento (YEO et al., 2017). O estudo PILOT também encontrou aumento dos valores de 

PA durante a quimioterapia, sendo que as mulheres na pré-menopausa tiveram um 

significativo aumento dos parâmetros diastólicos com significativo aumento do risco de SM 

(FREDSLUND et al., 2019).  
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Outro ponto a ser ressaltado é a cardiotoxicidade causada pelas antraciclinas, sendo 

que um estudo americano com 16.456 mulheres com câncer de mama encontrou que as 

participantes que receberam antraciclinas desenvolveram mais problemas cardíacos quando 

comparadas com aquelas que não fizeram uso destes agentes (4,6% versus 4,0%, 

respectivamente (p = 0,048)), (HENRY et al., 2018). 

Apesar da correlação positiva entre os valores pressóricos e a composição corporal, foi 

possível observar que ao longo do período de tratamento houve pequena redução desses 

valores, contudo é importante indicar que, assim como outros critérios que caracterizam a 

SM, a PA pode ser influenciada pelo estresse oxidativo, sendo que um grupo específico de 

radicais livres, denominado de espécies reativas de nitrogênio, apresentam importante papel 

no processo de controle da PA e relaxamento da musculatura lisa, pois controlam o 

funcionamento das células cardíacas e vasculares (KLAUNING; KAMENDULIS, 2004). 

Além disso, vale destacar que os valores máximos de PAS e PAD no presente estudo apontam 

um contexto inquietante, uma vez que indicam indivíduos com HAS estágio 3 de acordo com 

a Sociedade Brasileira de Cardiologia (2010).  

 Após ponderar sobre os critérios que caracterizam a SM e como eles são influenciados 

pela quimioterapia, por meio de mecanismos como os processos de inflamação celular e pelo 

estresse oxidativo, é relevante apontar que 68,3% das mulheres que participaram desta 

pesquisa desenvolveram a SM após o tratamento. Esse dado é semelhante a um estudo 

americano com 153 mulheres com câncer de mama que avaliou os efeitos imediatos da 

quimioterapia sobre os componentes da SM e encontrou, que após a quimioterapia, 72,5% das 

participantes foram diagnosticadas com a SM (DIELI-CONWRIGHT et al., 2016).  

No Brasil, dois estudos apontam uma prevalência de SM em mulheres com câncer de 

mama após a quimioterapia inferior ao da presente pesquisa, sendo um deles desenvolvido no 

estado de Minas Gerais com 78 mulheres com câncer de mama em quimioterapia e 

identificou-se que 41,9% das mulheres desenvolveram a SM após a terapêutica (BERING et 

al., 2015). O outro estudo foi desenvolvido na região Nordeste e avaliou a prevalência da SM 

em 81 mulheres com câncer de mama e encontrou uma prevalência de 59,2% (PORTO et al., 

2011). 

 Percebe-se que a problemática da SM durante a quimioterapia para o câncer de mama 

é complexa e envolve vários processos celulares, além de apresentar elevada prevalência na 

população em foco. No entanto, é possível explorar outros fatores que possam favorecer o 

desenvolvimento da SM e o presente estudo investigou também se, os EAs secundários a 
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quimioterapia desempenharia esse papel. Analisaram-se os seguintes EAs: náuseas, vômitos, 

disgeusia, mucosite oral e fadiga, sendo apenas a fadiga correlacionada com a SM, a qual as 

mulheres que apresentam fadiga grau 1 e 2 tiveram mais chances de desenvolver a SM do que 

aquelas que não tiveram o EA. 

A fadiga relacionada ao câncer e/ou terapêutica oncológica é uma experiência 

individual em duração e intensidade e pode ser configurada pela vivência do cansaço que não 

é aliviado pelo repouso (MOCK et al., 2007).  Sua causa é multifatorial e pode ser associada 

aos efeitos da quimioterapia sobre o sistema nervoso central, assim como, ativação do sistema 

imune, mediadores inflamatórios e alterações metabólicas (GUTSTEIN, 2001).  

 No tocante à ativação do sistema imune e mediadores inflamatórios no câncer é 

pertinente abordar que, para regular tais mecanismos, é preciso ocorrer a liberação de 

citocinas no organismo e sua resposta pode ser decorrente dos efeitos do tratamento ou da 

própria doença, sendo que com a ativação do sistema imunológico, ocorre a produção de 

citocinas pró-inflamatórias como o TNF-α e a IL-6 (BOWER et al., 2011). Contudo, a 

literatura aponta que tais citocinas podem estar envolvidas no desenvolvimento da fadiga 

relacionada a terapêutica oncológica (BOWER et al., 2011; BOWER et al., 2013; BOWER et 

al., 2018; GILBERTSON-WHITE; AOUIZERAT; MIASKOWSKI, 2011; PAYNE, 2004) e 

devem ser vistas como um fator de risco biológico por ter como indicador os marcadores 

inflamatórios (BOWER et al., 2018).  

 Corroborando essa firmação, estudo americano que envolveu 11 mulheres com câncer 

de mama em estágio I e II buscou identificar os preditores, padrões de fadiga e níveis de 

citocinas pró-inflamatórias (IL-6 e TNF-α) ao longo da quimioterapia e encontrou que a cada 

aumento de uma unidade nas dosagens séricas de IL-6 ocorre um aumento de 0,15 no escore 

de fadiga, além disso, as mulheres que realizaram o tratamento com as drogas Doxorrubicina, 

Ciclofosfamida e Docetaxel sofreram mais fadiga do que as mulheres que receberam 

Doxorrubicina, Ciclofosfamida (dose densa) e 12 semanas de Paclitaxel. Outro dado relevante 

do estudo é que os resultados evidenciaram elevados níveis de TNF-α durante o tratamento 

quimioterápico (RAUDONIS et al., 2017).  

 Além disso, vale ressaltar que as antraciclinas são conhecidas por induzir a 

cardiotoxicidade, uma vez que proporcionam uma densa agregação de espécies reativas de 

oxigênio e nitrogênio ativando uma sinalização citotóxica, assim, se acumulam no miocárdio 

e, em associação com o reduzido nível de enzimas antioxidantes, causam desregulação da 

homeostase, danos ao ácido desoxirribonucleico (DNA), disfunção mitocondrial e atenuação 
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na síntese de proteínas (DEIDDA et al., 2016; FARIAS et al., 2017). O estudo de Hiona e 

colaboradores (2011) sugere, ainda, que as antraciclinas podem prejudicar a função muscular 

do coração, pois reduz a eficiência respiratória mitocondrial o que intensifica a fadiga e 

contribui para o acúmulo de gordura corporal devido a inatividade física (HIONA et al., 

2011).  

Esse cenário, em conjunto com achados de outros estudos apresentados na atual 

discussão, justificam os outros resultados encontrados nesta pesquisa, sendo eles a 

confirmação de que as mulheres que não desenvolveram a SM após a quimioterapia tinham o 

IMC 6,29% menor quando comparadas com as que desenvolveram a SM, além disso, o 

estudo mostrou correlação entre o aumento do colesterol total e da glicemia de jejum, sendo 

que o aumento destes elevou o IMC. Outro ponto de destaque é que as mulheres que não 

apresentaram a SM no final da quimioterapia tiveram a o IMG menor do que àquelas com a 

SM, ademais, o IMG foi correlacionado com o aumento da CC, demonstrando a importância 

da mensuração de vários parâmetros de composição corporal. 

 Desse modo, o panorama apresentado, pela literatura e dados do presente estudo, nos 

impele a acreditar que os agentes quimioterápicos, assim como o EA fadiga, podem favorecer 

o desenvolvimento da SM em mulheres com câncer de mama, por meio do ganho de peso e 

alterações na composição corporal, desencadeamento de inúmeros processos inflamatórios em 

nível celular e do estresse oxidativo.  

Os resultados apresentados geram preocupação, uma vez que demonstram como o 

tratamento oncológico pode afetar, a curto ou longo prazo, a qualidade de vida e a sobrevida 

de mulheres com câncer de mama que realizam a quimioterapia. A literatura destaca o 

impacto da obesidade em mulheres pós-tratamento antineoplásico, sendo que a obesidade pré 

ou pós-diagnóstico do câncer de mama foi associada a um maior risco de mortalidade 

específica por câncer de mama entre mulheres com 65 anos ou mais, e em relação às mulheres 

jovens, a obesidade foi associada a um risco elevado de mortalidade por todas as causas 

(MALINIAK et al., 2018).  

Aliás, o aumento da gordura corporal durante a quimioterapia é associado ao aumento 

do risco de recorrência locorregional da doença (OR=2,53; IC
95%

=1,18–5,45; p = 0,017) 

(SCHVARTSMAN et al., 2017) e, a resposta patológica completa e as taxas de sobrevida 

livre de doença após quimioterapia neoadjuvante tendem a ser mais baixas entre as obesas 

(IWASE et al., 2016). Recentemente, uma análise retrospectiva, explorou o impacto do IMC 
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na sobrevida livre de eventos, em geral, e apontou que a obesidade estava relacionada à pior 

sobrevida livre de eventos (OR=1,71; IC
95%

=1,03-2,84; p=0,04), (LIU et al., 2018). 

Além da atenção relacionada a sobrevida e recorrência do câncer de mama, é 

importante salientar que as mulheres, além da própria doença oncológica, também enfrentam 

os efeitos de outras comorbidades, que podem se manifestar após o tratamento, como a HAS, 

DM, dislipidemias e a SM, que se revelam um verdadeiro desafio para a equipe de saúde e 

para as próprias mulheres. Nesse sentido, é pertinente refletir o abrangente uso da 

denominação “Doenças Crônicas não Transmissíveis”. Podemos compreender que as 

comorbidades citadas, especialmente o câncer de mama e a SM, ultrapassam o conceito de 

uma doença crônica e, nessa perspectiva, o termo “Condição Crônica” pode ser empregado de 

forma mais adequada (MENDES, 2012).  

Mendes (2012) aponta que as condições de saúde podem se apresentar de forma mais 

ou menos persistente nos indivíduos, mas exigem respostas sociais, reativas e proativas, dos 

serviços de saúde, dos profissionais e dos próprios portadores, sendo que tais respostas podem 

ser episódicas ou contínuas, fragmentadas ou integradas, e devem compor um plano de 

cuidado elaborado conjuntamente pela equipe de saúde e pelos próprios indivíduos. A 

categorização de condição de saúde é muito importante, pois necessita de um ciclo completo 

de atendimento nos sistemas de atenção à saúde. Ademais, o conceito de condição crônica nos 

remete aos diversos níveis de atendimento dos serviços de saúde, uma vez que os indivíduos 

portadores de neoplasias transitam entre as esferas de atendimento, em diferentes níveis de 

complexidade e, requerem ações de uma equipe multiprofissional preparada para assistir essa 

população específica. 

 

6.3 O uso do Índice de massa corporal versus Índice de massa gorda  

O presente estudo apontou concordância entre o uso do IMC e do IMG na amostra. 

Sabe-se que o IMC apresenta uma limitação, sendo esta a ausência de informações dos 

componentes corporais, como tecido muscular e tecido adiposo, além disso, a identificação da 

composição corporal emergiu como fator de prognóstico de indivíduos com doenças 

oncológicas de forma fidedigna (BUSS, 2014).  

 O estudo de Bea e colaboradores (2015) associou o IMC e dados de composição 

corporal com mortalidade em uma coorte de mulheres e encontrou que o IMC isolado foi 

significativamente associado a incidência de mortalidade por todas as causas em toda a 

amostra, com destaque para as mulheres na pós-menopausa. No entanto, quando analisaram a 
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composição corporal, identificaram que a elevada porcentagem de gordura corporal total e a 

redução do índice de massa magra foram associadas a elevada mortalidade entre as mulheres 

mais jovens, demonstrando a importância da avaliação dos componentes corporais (BEA et 

al., 2015). 

 A composição corporal pode ser avaliada por diversas metodologias que se mostram 

mais precisas, com destaque para os métodos de análise de imagem, que incluem o 

escaneamento duplo por absorciometria de raios X (DXA), tomografia computadorizada (TC) 

e o analisador de BIA (TRESTINI et al., 2018), contudo tais metodologias necessitam de 

profissionais capacitados para mensuração e interpretação dos dados, além de elevado 

investimento financeiro para obtenção e manutenção dos equipamentos. 

  Apesar da limitação do IMC em identificar os componentes de composição corporal, 

destacamos a importância de seu uso na prática clínica como ferramenta de avalição, fácil e 

de baixo custo, que pode ser utilizada em diversos serviços de saúde, em especial, na 

oncologia. Na prática assistencial, o enfermeiro deve considerar tais limitações e incluir 

outras formas de avaliação como a mensuração da CC, CQ e cálculo de RCQ, além dos 

hábitos de vida como dieta, sedentarismo e consumo de bebidas alcoólicas e tabaco para obter 

uma avaliação clínica mais completa. 

 

6.4 Implicações para a assistência de enfermagem 

 A assistência de enfermagem no contexto oncológico é complexa e dinâmica, a qual 

requer conhecimentos específicos e profissionais capacitados para atuarem em suas inúmeras 

vertentes. Além da complexidade da doença e das modalidades terapêuticas, é necessário 

atuar no manejo dos EAs relacionados aos tratamentos e outras complicações (PEITER et al., 

2016). Tal afirmação é baseada no papel desempenhado pelo enfermeiro na atenção ao 

indivíduo com doenças neoplásicas, sendo que este profissional tem grande proximidade 

diária com a clientela em questão, uma vez que realiza avaliações e procedimentos 

relacionados aos cuidados nas diversas esferas de tratamento (AMÂNCIO; CAMPOS et al., 

2009). Por essa razão, os dados do presente estudo se mostram expressivos, visto que 

apontam um cenário preocupante, mas com amplo espaço de atuação para o enfermeiro 

oncológico em relação ao enfrentamento do problema da SM pós-quimioterapia de forma 

integral.  

Presume-se que a SM em mulheres com câncer de mama ainda é subestimada e pouco 

investigada pelos profissionais de enfermagem e, como descrito até o momento, causam 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/computer-assisted-tomography
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grande impacto na sobrevida e qualidade de vidas dessas mulheres. Tal percepção é 

corroborada por estudo recente com 145 enfermeiros oncológicos e que teve por objetivo 

identificar o nível de conhecimento e conscientização desses profissionais sobre a SM em 

sobreviventes de câncer, bem como identificar as barreiras percebidas para a prestação de 

cuidados relacionados à condição de saúde. O estudo apontou que esses profissionais 

demonstraram elevado conhecimento sobre a SM, em relação aos seus componentes 

individuais, mas não conseguiram identificar com precisão os casos de SM (KIM et al., 2020).  

Esse dado é alarmante, uma vez que a SM é uma condição de saúde que se agrava 

cada vez mais no âmbito mundial. Se analisarmos a Política Nacional de Atenção Oncológica 

brasileira, é possível identificar ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e cuidados paliativos, abrangendo todos os níveis de complexidade do sistema de 

saúde e fortalecendo a óptica do cuidado integral (CONASS, 2005). É importante 

compreender que a problemática da SM está inserida em todos estes contextos, uma vez que a 

mulher com câncer de mama perpassa por todas essas esferas de cuidado, como em um ciclo. 

Assim, atuar frente ao tratamento ou prevenção da SM após a quimioterapia, repercutirá de 

forma positiva nos diversos contextos de atendimento à saúde.  

 Em relação a atuação da enfermagem diante da SM, tais profissionais desempenham 

papel crucial no gerenciamento do diagnóstico e tratamento, além de reconhecer indivíduos 

com risco potencial de desenvolvimento dessa condição de saúde. Além disso, é importante 

atuar e incentivar mudanças terapêuticas relacionadas ao estilo de vida, encaminhar as 

mulheres para avaliação médica com a finalidade de iniciar medidas farmacológicas, 

estimular a adesão terapêutica e acionar equipe multiprofissional para trabalhar com a 

problemática em questão. Tais medidas são de grande importância, uma vez que a intervenção 

precoce pode evitar a progressão para repercussões mais graves relacionadas a SM (BERRA, 

2003). 

 O incentivo às mudanças no estilo de vida engloba ações de estimulo a realização de 

atividade física de forma rotineira, dieta equilibrada e manutenção do peso corporal, sendo 

que tais recomendações são a primeira linha de tratamento para controle e prevenção da SM, 

assim como de orientações pré-tratamento (BERRA, 2003). Esse incentivo pode ser realizado 

durante as consultas de enfermagem pré-quimioterapia, na qual também se aborda sobre os 

EAs do tratamento e seu manejo, com o propósito de orientar, apoiar e dar autonomia aos 

indivíduos que iniciarão o tratamento quimioterápico. Além do mais, esse momento propicia a 
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criação de vínculos de confiança entre o profissional/cliente e o estímulo aos hábitos de vida 

saudáveis podem ser mais bem percebidos e compreendidos.   

 Contudo, é importante lembrar que a consulta de enfermagem pré-quimioterapia é um 

momento delicado, no qual os indivíduos que iniciarão o tratamento podem se apresentar 

fragilizados e vulneráveis. Por isso, é preciso ter atenção para não conduzir tais orientações de 

forma centralizada no profissional e prejudicar a compreensão e autonomia dos clientes. 

Nesse sentido, é relevante atuar em direção ao empoderamento terapêutico dessa população 

com ações que estimulem a conscientização de sua condição, bem como promover a 

autoconsciência e motivação, autocuidado e autogestão de problemas (ANDERSON; 

FUNNELL, 2010; COSTER; NORMAN, 2009). 

 Outra questão relevante a ser abordada nas consultas de enfermagem durante a 

quimioterapia é o acompanhamento e checagem de exames laboratoriais. Sabe-se que é rotina 

da assistência de enfermagem a realização de triagem de exames laboratoriais pré-infusão que 

incluem avaliação de hemograma completo, função renal e hepática (BRASIL, 2008), sendo 

pertinente incluir nesse rol de exames a avaliação de perfil glicêmico e lipídico como forma 

de complementar a avaliação de enfermagem. Tais dados favorecem a identificação precoce 

de alterações metabólicas durante o período de tratamento e possibilitam uma intervenção 

multiprofissional adequada.  

 A monitorização do peso corporal também deve ser constante e em conjunto com os 

exames laboratoriais e perfil nutricional das mulheres em quimioterapia (JUNG; KIM; 

CHUNG, 2019). Este estudo mostrou que apesar da maior confiabilidade do IMG para avaliar 

a composição corporal, o IMC se mantém como uma ferramenta de baixo custo e confiável 

para ser utilizada em mulheres com câncer de mama. Assim, o acompanhamento do peso 

corporal e IMC, devem ser parte integrante das consultadas de enfermagem pré-infusão de 

agentes quimioterápicos, e esses dados devem ser analisados em associação aos exames 

bioquímicos como intuito de identificar alterações nos critérios que caracterizam a SM. 

 Apesar da possibilidade de realizar tais intervenções é importante ressaltar as 

dificuldades e barreiras para sua implementação de forma eficaz e efetiva. No estudo de Kim 

e colaboradores (2020), os enfermeiros participantes apontaram diversas barreiras percebidas 

para prestação de cuidados aos clientes oncológicos, sendo que a mais determinante está 

relacionada a centralização das ações no câncer e seus tratamentos e não nas consequências 

do mesmo, além disso, há um conceito de que condições crônicas de saúde como HAS e DM 
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são condições triviais e com menos significância que o câncer, o que dificulta atuar em 

direção ao empoderamento terapêutico descrito a pouco. 

 Ainda que existam dificuldades, é importante, para o enfermeiro que atua na 

oncologia, identificar essas barreiras e adaptar seu plano de cuidado à realidade individual de 

cada cliente e manter a perspectiva de prestar um cuidado de integral. Entretanto, para que 

isso seja possível, é de extrema relevância a capacitação profissional dessa categoria no que 

tange a comorbidades relacionadas aos tratamentos oncológicos. 

 

6.5 Limitações e potencialidades do estudo 

Entre as limitações do estudo é concebível apontar o tamanho da amostra, já que o 

número de participantes permite considerar que os resultados encontrados representam apenas 

a população em questão. Apesar de trabalharmos com a população, os critérios de inclusão e 

exclusão limitaram o número de participantes elegíveis e, o período de avaliação também 

limitou a inclusão de um número maior de participantes. Outro fator limitante foi a ausência 

de marcadores inflamatórios e de biomarcadores de estresse oxidativo. Ainda que a 

mensuração destes não estivesse na proposta do inicial estudo, é evidente a contribuição que 

tais resultados agregariam. 

Já entre as potencialidades do estudo, é irrefutável que o mesmo apontou resultados 

inquietantes e que nos impulsiona a refletir sobre o impacto das comorbidades citadas nas 

mulheres com câncer de mama e, a contribuição da quimioterapia para o agravo dessas 

comorbidades e desenvolvimento da SM. Nota-se, na prática clínica e assistencial, certa 

“desatenção” quanto às condições crônicas citadas, uma vez que o foco da assistência 

oncológica ainda está centrada no combate à doença e manejo dos EAs mais prevalentes.  

Deve-se considerar que a piora das condições crônicas apontadas diminui a sobrevida 

das mulheres, uma vez que aumenta as chances de recorrência e desenvolvimento de tumores 

com características histologicamente agressivas e com baixa resposta terapêutica, além de 

impactar de forma negativa na qualidade de vida.  Nesse sentido, a enfermagem tem papel 

crucial no monitoramento dos critérios que caracterizam a SM nessa população, uma vez que 

é o profissional responsável por orientar e atuar no manejo dos EA da terapêutica oncológica.  

Assim, conjectura-se que a grande potencialidade deste estudo é a de conferir 

subsídios confiáveis para uma melhor assistência de enfermagem as mulheres com câncer de 

mama em quimioterapia e prevenir o desenvolvimento da SM pós-tratamento. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 Perante os resultados encontrados, conclui-se que a quimioterapia para o câncer de 

mama seus EAs podem favorecer o desenvolvimento da SM após o término da terapêutica.  

Esses achados se mostram importantes, uma vez que demonstram que a SM está associada a 

piora da qualidade e sobrevida de mulheres em tratamento oncológico, além disso, oferece 

subsídios para melhorar a prática clínica e assistencial do enfermeiro que atua na oncologia. 

 Outro ponto de destaque é referente a investigação dos EAs secundários a 

quimioterapia. O estudo demonstrou a relevância de sua investigação durante o tratamento, 

uma vez que podem piorar a qualidade de vida da mulher e contribuir para que ocorra 

alterações no padrão alimentar e favorecer a inatividade física, agravando os parâmetros dos 

critérios que caracterizam a SM. 

 Por fim, esses achados podem direcionar o enfermeiro que atua com mulheres em 

tratamento oncológico e auxiliar na elaboração e implementação de um plano de cuidados que 

atenda às necessidades dessas mulheres e que inclua a investigação e acompanhamento da 

SM. 
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9. APÊNDICE 

 

APÊNDICE 1- INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Características Sociodemográficas e Clínicas 

Nome/Iniciais:_______________________________________          Data:_____/_____/_____          

Nº de ordem:_________                    RH_________________ 

Data de Nascimento:_____/_____/_____  

 

Quimioterapia  Neoadjuvante 

 

Início: ____/____/____                     Término: ____/____/____ 

Nº ciclos____________                 Protocolo_______________ 

Quimioterapia Adjuvante 

 

Início: ____/____/____                     Término: ____/____/____ 

Nº ciclos____________                 Protocolo_______________ 

 

Síndrome Metabólica e Resposta Inflamatória 

 

 

Dados Antropométricos 

Peso:_________________________Kg 

Altura:________________________m 

IMC:___________________________ 

Circunferência da cintura:__________cm 

Circunferência do quadril:__________cm 

RCQ:_________________________ 

Composição Corporal 

(Impedância Bioelétrica) 

 

Índice de massa gorda:____________________ 

 

 

Pressão Arterial 

1ª Aferição:______________mmHg 

2ª Aferição:______________mmHg 

3ª Aferição:______________mmHg 

Média (2ª e 3ª aferição):_______________mmHg 

 

Exames bioquímicos 

Glicemia de jejum:___________mg/dL    

Triglicerideos:_______________mg/dL  

Colesterol total: _____________ mg/dL 

LDL-colesterol:______________ mg/dL  

HDL-colesterol:_____________ mg/dL 

 

Síndrome Metabólica após o término do tratamento: (   ) Sim (   ) Não  
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Eventos adversos da Quimioterapia 

Nome/Iniciais:________________________________Data da avaliação: ______/______/_____

            

Período da Avaliação: (   ) T1  (   ) T2  (   ) T3 

ALTERAÇÕES GASTROINTESTINAIS 

Evento adverso Grau 

0 1 2 3 4 

 

Mucosite oral 

Ausência de 

evento adverso 

Sintomas leves ou 

assintomático; 

intervenção não 

indicada 

Dor moderada, não 

interferindo 

na ingesta oral; 

indicada 

modificação da 

dieta 

Dor grave, 

interferindo 

na ingesta oral 

Risco de morte; 

indicada 

intervenção urgente 

Definição: Desordem caracterizada por inflamação da mucosa oral. 

 

 

Náusea 

Ausência de 

evento adverso 

Perda do apetite sem 

alteração dos hábitos 

alimentares 

Decréscimo na 

ingestão de 

alimentos, sem 

perda significante 

de peso, 

desidratação ou 

mal nutrição 

Inadequada ingesta 

de fluidos ou 

alimentos calóricos; 

alimentação por 

sonda; indicadas 

hospitalização e 

nutrição parenteral 

 

 

 

--- 

Definição: Desordem caracterizada por sensação de enjoo e estímulo ao vômito 

 

 

 

Vômito 

Ausência de 

evento adverso 

Um a dois episódios 

(separados por cinco 

minutos) em 24 horas 

Três a cinco 

episódios 

(separados por 

cinco minutos) em 

24 horas 

Seis ou mais 

episódios 

(separados por 

cinco minutos) em 

24 horas; 

alimentação por 

sonda; indicadas 

hospitalização e 

nutrição 

parenteral 

Risco de morte; 

indicada 

intervenção médica 

urgente 

Definição: desordem caracterizada por ato reflexivo e ejeção do conteúdo do estômago pela boca. 

ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS 

Evento adverso Grau 

0 1 2 3 4 

 

Disgeusia 

 

Ausência de 

evento adverso 

Alteração do paladar, 

mas nenhuma 

mudança na dieta 

Alteração do 

paladar, com 

mudança na dieta; 

sabor nocivo ou 

desagradável; 

perda de sabor 

 

 

--- 

 

 

--- 

Definição: Distúrbio caracterizado por uma experiência sensorial anormal com o sabor dos alimentos, que pode estar 

relacionada com um decréscimo no sentido do olfato. 

PERTURBAÇÕES GERAIS 

Evento adverso Grau 

0 1 2 3 4 

 

Fadiga 

 

Ausência de 

evento adverso 

Fadiga aliviada pelo 

repouso 

Fadiga não aliviada 

pelo repouso; 

limita as atividades 

de vida diária 

Fadiga não 

aliviada pelo 

repouso; limita as 

atividades de vida 

diária e 

autocuidado 

 

--- 

Definição: Distúrbio caracterizado por um estado de fraqueza generalizada com incapacidade de reunir energia suficiente 

para realizar atividades diárias. 
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APÊNDICE II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – (8 Ciclos de QT) 

Nome da Pesquisa: Avaliação da correlação do tratamento quimioterápico para o câncer de mama e o 

desenvolvimento da síndrome metabólica 

Pesquisadores responsáveis: Lóris Aparecida Prado da Cruz e Profª. Drª.  Thais de Oliveira Gozzo. 

Endereço: Av. Bandeirantes, 3900, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP na sala 100, 

telefone para contato: 3315-4319. 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa que pretende identificar quais são os 

fatores associados ao desenvolvimento da síndrome metabólica em mulheres com câncer de mama que 

fazem a quimioterapia. A síndrome metabólica é um conjunto de doenças como a hipertensão arterial 

(pressão alta), diabetes mellitus (açúcar no sangue), obesidade (aumento do peso corporal) e alterações 

na taxa de colesterol (gordura no sangue), e pode afetar qualquer pessoa. A sua participação na 

pesquisa terá duração de aproximadamente dois anos e será realizada em dez momentos e consistirá 

das seguintes avaliações e procedimentos: 

AVALIAÇÃO FÍSICA - Serão verificados os valores de pressão arterial, seu peso e sua altura e serão 

medidos sua cintura e quadril com uma fita métrica, isso será realizado nos: 1º momento (antes da 

primeira quimioterapia); no 2º e 3º momentos (durante a quimioterapia); e 4º momento (após 1 mês do 

final da quimioterapia). 

EFEITOS DA QUIMIOTERAPIA - Por meio de perguntas sobre alguns efeitos que o tratamento pode 

causar, como desconforto no estômago (enjoos ou vômitos), machucados na sua boca, mudança do 

gosto dos alimentos e cansaço físico (2º,3º e 4º momentos). 

MEDIDA DA COMPOSIÇÃO CORPORAL (gordura e músculos distribuídos no corpo) - Será 

utilizado um aparelho chamado bioimpedância. Neste exame são colocados dois adesivos na mão e 

dois adesivos nos pés e ligados por meio de fios num aparelho eletrônico. Este exame não causa dor, 

demora mais ou menos 2 minutos, e será feito no 1º momento (antes da primeira quimioterapia); no 2º 

e 3º momentos (durante a quimioterapia); e 4º momento (após 1 mês do final da quimioterapia). 

COLETA DE SANGUE - Nesse dia você terá que vir em jejum de 12 horas (não comer ou beber, 

exceto os medicamentos que você faz uso), será feita uma coleta de sangue para ver as taxas de 

glicemia de jejum (teste para ver a dosagem de açúcar no sangue), triglicerídeos e colesterol (teste para 

ver a dosagem de gordura no sangue). Serão coletados 10ml de sangue, aproximadamente 1 colher de 

sopa. Se você tiver outros exames pedidos pelo seu médico, faremos a coleta para você. A coleta de 

sangue será realizada no seu braço oposto ao lado da cirurgia, e ocorrerá no 1º momento (antes da 

primeira quimioterapia); no 4º momento (após 1 mês da última quimioterapia). 

As amostras de sangue, num total de 10ml de sangue, aproximadamente 1 colher de sopa, 

serão analisadas e armazenadas no Laboratório de Nutrição e Metabolismo (Multiusuário) da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Pedimos a sua autorização 

para armazenar a sua amostra durante o período de desenvolvimento da pesquisa, caso haja 

necessidade de repetição dos exames e, após as análises, elas serão destruídas e você pode, a qualquer 

momento, pedir por escrito o material biológico (sangue) armazenado.  

Você e seu médico do Hospital das Clínicas receberão uma cópia informando os resultados 

dos exames realizados e se identificarmos alterações em seus exames, você será comunicada e seu 

médico irá decidir o melhor para seu tratamento. 

Todas as avaliações e coleta de sangue ocorrerão em dias agendados, de acordo com a sua 

disponibilidade, e a pesquisa não lhe acarretará custos adicionais, já que as avaliações e a entrevista 



A p ê n d i c e s  | 104 

 

serão feitas em dias de atendimento no hospital. Nos dias em que você virá em jejum para a coleta de 

sangue será oferecido um valor para ressarcimento dos seus gastos com a alimentação ou um lanche. 

Também pedimos sua autorização para a coleta de alguns dados relacionados ao seu 

tratamento no prontuário médico do Hospital das Clínicas da FMRP/USP. 

Os riscos da sua participação na pesquisa estão relacionados aos desconfortos em relação a 

punção para coleta de sangue, que pode causar dor local, mancha roxa na pele, tontura, e raramente, 

infecção; você também pode sentir algum desconforto com a medida da pressão arterial, e 

constrangida na hora das medidas do corpo, e na avaliação com o aparelho de bioimpedância. Nesse 

sentido, serão tomados todos os cuidados em relação à punção; quanto às medidas, estas serão feitas 

em local reservado, minimizando, assim, os desconfortos. 

Em caso de algum dano em relação a sua participação nessa pesquisa, você será indenizada 

pelos pesquisadores. 

Não existe garantia que você receberá qualquer benefício direto ao participar desta pesquisa, 

mas as informações a partir desta pesquisa podem nos ajudar a conhecer mais sobre a Síndrome 

Metabólica em mulheres com câncer de mama, e estas informações poderão ajudar outras pessoas no 

futuro que têm uma condição parecida com a sua.  

Sua participação neste estudo é voluntária, ou seja, não é obrigatória. Você pode aceitar 

participar do estudo e depois desistir a qualquer momento. Isto não prejudicará seu atendimento no 

hospital. Você também poderá pedir a qualquer momento que as suas informações sejam excluídas 

completamente deste estudo.  

 O pesquisador tomará todas as medidas para manter suas informações pessoais (como nome, e 

outras) em segredo. Durante todo o estudo e mesmo depois que terminar, quando os resultados deste 

estudo forem publicados em revistas científicas ou apresentados em congressos ou reuniões, a sua 

identidade não será revelada como também qualquer informação a seu respeito que possa identificar 

você publicamente. 

 Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEP) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP (EERP/USP). O CEP também tem a 

finalidade de proteger as pessoas que participam da pesquisa e preservar seus direitos. Assim, se for 

necessário, entre em contato com o CEP da EERP/USP pelo telefone (16) 3315-9197 em dias úteis, 

das 8 às 17 horas. Você poderá tirar qualquer dúvida sobre o estudo, fazer críticas, sugestões e 

reclamações diretamente com a pesquisadora Lóris Aparecida Prado da Cruz, no telefone (16) 99325-

3650 ou pelo e-mail: loris.pradodacruz@gmail.com. 

 

Eu, ______________________________________________ declaro haver recebido os 

esclarecimentos acima e que pude fazer perguntas e esclarecer minhas dúvidas acerca do assunto. 

Aceito participar da pesquisa acima referida. Recebi uma via original deste Termo, assinada por mim e 

pela pesquisadora responsável, e tive a oportunidade de discuti-lo com ela. 

 

Ribeirão Preto, _________ de _____________________ de 20______ 

 

 

_______________________________                           ____________________________ 

           Pesquisador responsável                     Participante 
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APÊNDICE III- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) – (4 

Ciclos de QT) 

Nome da Pesquisa: Avaliação da correlação do tratamento quimioterápico para o câncer de mama e o 

desenvolvimento da síndrome metabólica 

Pesquisadores responsáveis: Lóris Aparecida Prado da Cruz e Profª. Drª.  Thais de Oliveira Gozzo. 

Endereço: Av. Bandeirantes, 3900, na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP na sala 100, 

telefone para contato: 3315-4319. 

Você está sendo convidada a participar de uma pesquisa que pretende identificar quais são os 

fatores associados ao desenvolvimento da síndrome metabólica em mulheres com câncer de mama que 

fazem a quimioterapia. A síndrome metabólica é um conjunto de doenças como a hipertensão arterial 

(pressão alta), diabetes mellitus (açúcar no sangue), obesidade (aumento do peso corporal) e alterações 

na taxa de colesterol (gordura no sangue), e pode afetar qualquer pessoa. A sua participação na 

pesquisa terá duração de aproximadamente dois anos e será realizada em dez momentos e consistirá 

das seguintes avaliações e procedimentos: 

AVALIAÇÃO FÍSICA - Serão verificados os valores de pressão arterial, seu peso e sua altura e serão 

medidos sua cintura e quadril com uma fita métrica, isso será realizado nos: 1º momento (antes da 

primeira quimioterapia); no 2º momento (durante a quimioterapia); e 3º momento (após 1 mês do final 

da quimioterapia). 

EFEITOS DA QUIMIOTERAPIA - Por meio de perguntas sobre alguns efeitos que o tratamento pode 

causar, como desconforto no estômago (enjoos ou vômitos), machucados na sua boca, mudança do 

gosto dos alimentos e cansaço físico (2º, 3º e 4º momentos). 

MEDIDA DA COMPOSIÇÃO CORPORAL (gordura e músculos distribuídos no corpo) - Será 

utilizado um aparelho chamado bioimpedância. Neste exame são colocados dois adesivos na mão e 

dois adesivos nos pés e ligados por meio de fios num aparelho eletrônico. Este exame não causa dor, 

demora mais ou menos 2 minutos, e será feito no 1º momento (antes da primeira quimioterapia); no 2º 

momento (durante a quimioterapia); e 3º momento (após 1 mês do final da quimioterapia). 

COLETA DE SANGUE - Nesse dia, você terá que vir em jejum de 12 horas (não comer ou beber, 

exceto os medicamentos que você faz uso), será feita uma coleta de sangue para ver as taxas de 

glicemia de jejum (teste para ver a dosagem de açúcar no sangue), triglicerídeos e colesterol (teste para 

ver a dosagem de gordura no sangue). Serão coletados 10ml de sangue, aproximadamente 1 colher de 

sopa. Se você tiver outros exames pedidos pelo seu médico, faremos a coleta para você. A coleta de 

sangue será realizada no seu braço oposto ao lado da cirurgia, e ocorrerá no 1º momento (antes da 

primeira quimioterapia); no 3º momento (após 1 mês da última quimioterapia). 

As amostras de sangue, num total de 10ml de sangue, aproximadamente 1 colher de sopa, 

serão analisadas e armazenadas no Laboratório de Nutrição e Metabolismo (Multiusuário) da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Pedimos a sua autorização 

para armazenar a sua amostra durante o período de desenvolvimento da pesquisa, caso haja 

necessidade de repetição dos exames e, após as análises, elas serão destruídas e você pode, a qualquer 

momento, pedir por escrito o material biológico (sangue) armazenado.  

Você e seu médico do Hospital das Clínicas receberão uma cópia informando os resultados 

dos exames realizados e se identificarmos alterações em seus exames, você será comunicada e seu 

médico irá decidir o melhor para seu tratamento. 

Todas as avaliações e coleta de sangue ocorrerão em dias agendados, de acordo com a sua 

disponibilidade, e a pesquisa não lhe acarretará custos adicionais, já que as avaliações e a entrevista 

serão feitas em dias de atendimento no hospital. Nos dias em que você virá em jejum para a coleta de 

sangue será oferecido um valor para ressarcimento dos seus gastos com a alimentação ou um lanche. 
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Também pedimos sua autorização para a coleta de alguns dados relacionados ao seu 

tratamento no prontuário médico do Hospital das Clínicas da FMRP/USP. 

Os riscos da sua participação na pesquisa estão relacionados aos desconfortos em relação a 

punção para coleta de sangue, que pode causar dor local, mancha roxa na pele, tontura, e raramente, 

infecção; você também pode sentir algum desconforto com a medida da pressão arterial, e 

constrangida na hora das medidas do corpo, e na avaliação com o aparelho de bioimpedância. Nesse 

sentido, serão tomados todos os cuidados em relação à punção; quanto às medidas, estas serão feitas 

em local reservado, minimizando, assim, os desconfortos. 

Em caso de algum dano em relação a sua participação nessa pesquisa, você será indenizada 

pelos pesquisadores. 

Não existe garantia que você receberá qualquer benefício direto ao participar desta pesquisa, 

mas as informações a partir desta pesquisa podem nos ajudar a conhecer mais sobre a Síndrome 

Metabólica em mulheres com câncer de mama, e estas informações poderão ajudar outras pessoas no 

futuro que têm uma condição parecida com a sua.  

Sua participação neste estudo é voluntária, ou seja, não é obrigatória. Você pode aceitar 

participar do estudo e depois desistir a qualquer momento. Isto não prejudicará seu atendimento no 

hospital. Você também poderá pedir a qualquer momento que as suas informações sejam excluídas 

completamente deste estudo.  

 O pesquisador tomará todas as medidas para manter suas informações pessoais (como nome, e 

outras) em segredo. Durante todo o estudo e mesmo depois que terminar, quando os resultados deste 

estudo forem publicados em revistas científicas ou apresentados em congressos ou reuniões, a sua 

identidade não será revelada como também qualquer informação a seu respeito que possa identificar 

você publicamente. 

 Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEP) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP (EERP/USP). O CEP também tem a 

finalidade de proteger as pessoas que participam da pesquisa e preservar seus direitos. Assim, se for 

necessário, entre em contato com o CEP da EERP/USP pelo telefone (16) 3315-9197 em dias úteis, 

das 8 às 17 horas. Você poderá tirar qualquer dúvida sobre o estudo, fazer críticas, sugestões e 

reclamações diretamente com a pesquisadora Lóris Aparecida Prado da Cruz, no telefone (16) 99325-

3650 ou pelo e-mail: loris.pradodacruz@gmail.com. 

 

Eu, ______________________________________________ declaro haver recebido os 

esclarecimentos acima e que pude fazer perguntas e esclarecer minhas dúvidas acerca do assunto. 

Aceito participar da pesquisa acima referida. Recebi uma via original deste Termo, assinada por mim e 

pela pesquisadora responsável, e tive a oportunidade de discuti-lo com ela. 

 

Ribeirão Preto, _________ de _____________________ de 20______ 

 

 

_______________________________                           ____________________________ 

           Pesquisador responsável                                Participante 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO I- Parecer do CEP-EERP/USP 
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Parecer do CEP-HCFMRP/USP 
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