
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

ESCOLA DE NUTRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ALIMENTOS, NUTRIÇÃO E SAÚDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA LÚCIA VARJÃO DA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONSUMO ALIMENTAR DE PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA 

DURANTE A QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALVADOR 

2013 

 



 

MARIA LÚCIA VARJÃO DA COSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSUMO ALIMENTAR DE PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA 

DURANTE A QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Salvador 

2013 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde, da 

Escola de Nutrição da UFBA, como requisito 

parcial para obtenção do título de Mestre 

Linha de pesquisa: Bases Experimentais e 

Clinicas da Nutrição 

Orientadora: Lílian Barbosa Ramos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica elaborada: Eliana Carvalho/ CRB-5 1100  

 

C837        Costa, Maria Lucia  Varjão da   

                      Consumo alimentar de pacientes com câncer de mama durante a 

quimioterapia  

                 adjuvante./ Maria Lucia Varjão da Costa.- Salvador,  2013. 

                     66 f. 

                           

                  Dissertação ( Mestre em Alimentos, Nutrição e Saúde ) . Escola de Nutrição.   

                  Universidade Federal da Bahia – UFBA. 

                

                   Orientador: Prof. Drª. Lílian Barbosa Ramos  

                         

 

                        1.  Câncer de mama  2. Quimioterapia.  3.Consumo alimentar .  I. Autor.     

                   II.Título.   

                .  

                                                                                                                       

                                                                                                              CDU 618.19-006 

                                                                                                          

 

 

 

 

 



TERMO DE APROVAÇÃO 

 

MARIA LÚCIA VARJÃO DA COSTA 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Alimentos, Nutrição e 

Saúde da Escola de Nutrição, da Universidade Federal da Bahia, como requisito parcial 

para obtenção do grau de Mestre em Alimentos, Nutrição e Saúde. 

 

 

CONSUMO ALIMENTAR DE PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA 

DURANTE A QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE  

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

______________________________________________________________ 

Profa. Dra. Lílian Barbosa Ramos – orientadora 

Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo. 

Professora da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Profa. Dra. Sônia Maria Oliveira Cavalcanti Marinho 
Centro de Ciências da Saúde - CCS 

Professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Prof. Dr. Jairza Maria Barreto Medeiros  

Doutora em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. 

Professora da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia 

 

 

 

Salvador – Bahia, 12 dezembro de 2013 

 

http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/Nutricao/JairzaMedeiros


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada sonho que você deixa para trás,  

é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. 

Steve Jobs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dedicatória 

 

 

Dedico aos meus irmãos Butica e Dinha, que venceram a luta contra o câncer. 

 

Aos meus pais, Creuza e Raimundo, cada luta minha vencida, é uma vitória de vocês. 

 

Aos meus filhos, Luanna e Serginho, tudo por e para vocês. 

 

Ao meu marido, Mário Sérgio, por tudo que nos une. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimentos 

 

 

A Deus, meu guia, minha força, minha fé inabalável. 

 

A minha Família, que tanto amo, sem vocês eu nada seria. 

 

A Célia, Eduardo e Luiza, por fazerem parte de minha vida. 

 

As minhas colegas Nutricionistas do HAM que tanto me incentivaram, torceram e 

apoiaram e não me deixaram desistir. 

 

A Carlinha Magalhães, a culpada de tudo isso. 

 

As minhas queridas Residentes, por me incentivarem a busca. 

 

A Catarina Lobo, pela confiança e parceria. 

 

A minha orientadora e colega Lílian Ramos pela atenção dispensada e entender minhas 

prioridades. 

 

A minha banca, Professoras Jairza e Sônia, pela valiosa ajuda. 

 

A professora Lucivalda, pela disponibilidade e ajuda de sempre. 

 

As Pacientes grandes guerreiras, lutando contra o câncer de mama, que tornaram 

possível esse trabalho. 

 

Ao Hospital Aristides Maltez, por permitir e incentivar a Pesquisa. 

 

Ao anjo da PGNUT chamado José Carlos (Seu Zé). 

 

A minha Turma querida do mestrado, levarei vocês comigo pra sempre. 

 

Agradeço a todos que, embora não citados aqui, contribuíram direta ou indiretamente 

para realização desse projeto. 



RESUMO 

 

Introdução: Devido aos tratamentos antineoplásicos, os pacientes podem apresentar 

mudanças alimentares comprometendo seu estado nutricional. Objetivo: avaliar o 

consumo alimentar de mulheres durante o tratamento quimioterápico adjuvante para 

câncer de mama. Metodologia: Estudo longitudinal no qual o consumo alimentar de 

mulheres com diagnóstico de câncer de mama foi acompanhado durante o tratamento 

quimioterápico adjuvante, sendo avaliado em três momentos: após consulta médica de 

indicação da quimioterapia adjuvante (T0), ciclo intermediário (T1) e após termino de 

tratamento (T2). Tratou-se de uma amostragem por conveniência, com 27 mulheres. As 

informações relativas ao consumo alimentar foram obtidas através do registro alimentar 

(RA) de três dias. Total de 243 registros analisados.  Os resultados obtidos foram 

analisados em software especifico para este fim, Dietpro 5.5i Profissional. As variáveis 

utilizadas para avaliar o consumo alimentar foram a quantidade de Energia em 

Kilocalorias, Macronutrientes (Hidrato de Carbono, Proteína e Lipídeo) e 

Micronutrientes (ácido fólico, ácido ascórbico, cálcio, ferro, retinol, tocoferol, vitamina 

D) e Fibra alimentares. Análise estatística: Os resultados das análises descritivas foram 

apresentados em frequências absolutas, percentagens, médias e desvios-padrão. Para 

estas analises foi utilizado o programa SPSS®, versão 13.0 (SPSS, 2000). Todas as 

probabilidades de significância (p) apresentadas foram consideradas estatisticamente 

significantes os valores de p≤0,05. Resultados: Ao longo do tratamento, o consumo de 

carboidrato, proteína e lipídeos, fibras, Vitaminas C e D foram maior do que 

recomendado, enquanto o consumo de ácido fólico, cálcio, tocoferol, retinol estavam 

abaixo do recomendado . Conclusão: Os pacientes apresentaram inadequação e 

alteração no consumo alimentar durante o tratamento quimioterápico, estes dados 

demonstram a necessidade de melhor acompanhamento nutricional. 

 

Palavra Chave: câncer de mama, quimioterapia, consumo alimentar 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Introduction: Due to anticancer treatments, patients may present with dietary changes 

affecting their nutritional status. Objective: To assess dietary intake of women during 

adjuvant chemotherapy for breast cancer. Methods: A longitudinal study in which the 

food intake of women diagnosed with breast cancer were followed during adjuvant 

chemotherapy, was evaluated at three time points: after medical consultation indication 

of adjuvant chemotherapy (T0), intermediate cycle (T1) and after end of treatment (T2). 

This was a convenience sampling, with 27 women. The information on dietary intake 

was obtained from dietary records (RA) for three days. Total 243 records analyzed. The 

results were analyzed using specific software for this purpose Dietpro Professional 5.5i. 

The variables used to assess dietary intakes were the amount of energy in kilocalories, 

macronutrients (Carbohydrate, Protein and Lipid) and micronutrients (folic acid, 

ascorbic acid, calcium, iron, retinol, tocopherol, vitamin D) and dietary fiber. Statistical 

analysis: The results of the descriptive analyzes were presented in absolute frequencies, 

percentages, means and standard deviations. For these analyzes SPSS ® software, 

version 13.0 (SPSS, 2000) was used. All significance probabilities (p) presented were 

considered statistically significant p values ≤ 0.05. Results: During treatment , the 

consumption of carbohydrate , protein and lipid, fiber , vitamins C and D were higher 

than recommended , while consumption of folic acid, calcium, tocopherol, retinol were 

lower than recommended. Conclusion: Patients inadequacy and change in food 

consumption during chemotherapy, these data demonstrate the need for better 

nutritionalmonitoring. . 

 

Key words: breast cancer, chemotherapy, food consumption 
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INTRODUÇÃO 

As neoplasias constituem importante problema de saúde pública em países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, sendo responsáveis por mais de sete milhões de 

óbitos a cada ano, representando cerca de 12% de todas as causas de morte  no mundo
 

(CORRÊA, 2008). 

Segundo tipo mais frequente no mundo, o câncer de mama é o mais comum 

entre as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos a cada ano (INCA, 2013).  

As taxas de incidência e mortalidade para o câncer de mama têm se elevado.   

No Brasil, as estimativas para o ano de 2012, válidas também para o ano de 2013, 

apontam a ocorrência de aproximadamente 518.510 casos novos de câncer, 257.870 

casos novos para o sexo masculino e 260.640 para o sexo feminino. Identificados no 

Brasil 52.680 casos novos, com um risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres. 

Na região Nordeste, estima-se, para 2013,  8.970 novos casos (26,2%), na Bahia, 2.110 

casos (27,64%) e em Salvador, 810 novos casos (52,74%) de câncer de mama. (INCA, 

2012). 

No Brasil, como em outros países em desenvolvimento, as taxas de 

incidência e mortalidade para o câncer de mama têm se elevado devido às mudanças nos 

padrões reprodutivos, aumento da inatividade física e obesidade (BRASIL, 2011; 

JEMAL, 2011).  

O câncer de mama apresenta características epidemiológicas diferentes em 

mulheres na pré e pós-menopausa. Na maioria dos países desenvolvidos, o câncer de 

mama tem mostrado uma tendência ascendente em mulheres na pós-menopausa, 

enquanto as taxas de incidência em mulheres mais jovens têm-se mantido estáveis. 

Nestas, os tumores de mama apresentam frequentemente características mais agressivas 

e de pior prognóstico
 
(OHASHI, 2010). 

A incidência é maior nas mulheres negras em idades mais jovens nos EUA. 

A predisposição genética também é um forte fator de risco em mulheres jovens. A 

nuliparidade e a obesidade estão associadas com maior incidência em mulheres mais 

velhas. Com relação à exposição hormonal no útero, dados epidemiológicos sugerem 

que seu efeito é mais forte nos tumores de mama inicial
 
(KUMAR, 2004). 

As modalidades terapêuticas, para este tipo de tumor, são a cirurgia e a 

radioterapia para o tratamento loco-regional; e a hormonioterapia e/ou quimioterapia 



 
12 

para o tratamento sistêmico. A quimioterapia realizada após a cirurgia, denominada 

quimioterapia adjuvante, é indicada para pacientes em estádios I a III, que tenham risco 

elevado de recorrência, ou seja, risco de morte superior a 20% sem tratamento adjuvante 

(BRASIL, 2004b; BUZAID, 2010).  

A quimioterapia adjuvante tem como objetivo a destruição de micro 

metástases existentes, mas não detectáveis ao diagnóstico. Os seus benefícios envolvem 

o aumento de sobrevida livre de doença e sobrevida global. Embora suas vantagens para 

controle de doença estejam estabelecidas, são observados efeitos adversos como fadiga, 

amenorreia, disfunção tireoidiana, ganho de peso e mudança na composição corporal ( 

KUMAR et al, 2004; DELGADO & PIRES, 2008).  

O ganho ponderal se torna preocupante por estar associado com pior 

prognóstico e recorrência precoce da doença. Além disso, predispõe as sobreviventes do 

câncer de mama a co-morbidades como diabetes, doenças cardiovasculares, acidente 

vascular cerebral, hipertensão e doenças ortopédicas. Em adição aos efeitos na saúde 

física, o ganho de peso contribui para um decréscimo dos aspectos psicossociais da 

qualidade de vida. O sobrepeso tem impacto negativo na autoestima de pacientes 

submetidas ao tratamento para o câncer de mama (MCLNNES & KNOBF, 2001, 

KUMAR, 2004). A obesidade abdominal é independente e positivamente relacionada 

com o risco, pior prognóstico e mortalidade por câncer de mama em mulheres pré e pós-

menopausadas (BORUGIAN, 2003; CARMICHAEL & BATES, 2004; HARRIS , 

2011). 

As alterações que provocam o aparecimento de um câncer podem ser 

causadas por fatores ambientais como poluição, radioatividade, fumo, bebidas 

alcoólicas e principalmente a alimentação. Segundo Tartari, 2010, a associação de 

alguns fatores, como dieta, atividade física, peso corporal, produção de hormônios 

esteróides e endócrinos pode levar ao aumento do risco de desenvolvimento de câncer. 

Desta forma, a alimentação e hábitos de vida de pacientes submetidos a 

tratamentos antineoplásicos para câncer de mama merecem ser estudados, permitindo 

observar se há alteração durante o tratamento quimioterápico .Portanto, este estudo 

objetiva avaliar o consumo alimentar de mulheres durante o tratamento quimioterápico 

adjuvante para câncer de mama. 
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RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

 

Ao longo do tempo o perfil nutricional da população brasileira tem sofrido 

mudanças advindas no consumo de alimentos calóricos, inatividade física e hábitos 

alimentares errôneos, o que causaram aumento no número de pessoas com sobrepeso, 

obesidade e doenças crônicas não transmissíveis secundárias a inadequação da 

composição corporal (Grossman, 2010). De forma semelhante, o perfil nutricional de 

pacientes oncológicos também sofreu modificações, que acompanharam a tendência 

global e nacional (Renehan, 2010), resultando um maior número de caso de obesos. 

Essa realidade se torna um desafio ainda maior para os profissionais de saúde, que 

devem ter suas atividades voltadas para o tratamento do câncer e suas complicações, e 

também para a adequação do estado nutricional destes pacientes (Delgado, 2008). 

Diversos estudos evidenciam a influência da alimentação no surgimento do 

câncer de mama e novas hipóteses têm sido levantadas sobre até que ponto 

modificações alimentares e de composição nutricional podem de alguma forma, 

contribuir para o aumento da incidência de câncer e/ou dificultar um bom prognóstico 

para a realização do tratamento oncológico, seja ele cirúrgico, quimio ou radioterápico, 

entretanto, como se dá o consumo alimentar durante o tratamento não está claro. 

 Na experiência clínica pode-se notar que ocorrem mudanças no consumo 

alimentar durante o processo da doença. Apesar disso, existem poucos estudos que 

descrevem que grupo alimentar sofre a maior alteração no consumo e sua conseqüência 

para o tratamento. Poucos estudos também propõem medidas para que estas mudanças 

ocorram visando um bom estado nutricional do paciente.   

Portanto, eventos como alterações no peso e composição corporal, assim 

como o aparecimento de sintomas gastrointestinais durante o tratamento para o câncer 

de mama são alguns aspectos que refletem a importância da alimentação nesse processo. 

Se faz necessária a geração de conhecimento a respeito de prováveis características 

específicas da ingestão alimentar de mulheres submetidas a tratamento para esta 

enfermidade no intuito de contribuir para uma intervenção nutricional adequada. 
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REVISÃO LITERÁRIA 

 

Câncer  

A palavra câncer se origina do grego Karkinos (caranguejo), é o nome dado 

ao conjunto de  doenças que têm em comum o crescimento desordenado (maligno) de 

células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras 

regiões do corpo. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito 

agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores (acúmulo de células 

cancerosas) ou neoplasias malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa 

simplesmente uma massa tecidual, onde células que se multiplicam vagarosamente e se 

assemelham ao seu tecido original, raramente constituindo um risco de vida 

(MAKARI-JUDSON, 2007).  

Importante causa de morbi e mortalidade no Brasil, desde 2003, as 

neoplasias malignas constituem-se na segunda causa de morte da população, 

representando quase 17% dos óbitos de causa conhecida, notificados em 2007 no 

Sistema de Informação sobre mortalidade. Entre as mulheres, a maior incidência e 

causa de morte por câncer é a neoplasia mamária (HAN, 2009; KUTYNEL, 1999).   

 

Câncer de Mama 

A Organização Mundial da Saúde estima que, por ano, ocorram mais de 

1.050.000 casos novos de câncer de mama em todo o mundo, o que o torna o câncer 

mais comum entre as mulheres. No Brasil, não tem sido diferente. Informações 

processadas pelos Registros de Câncer de Base Populacional, disponíveis para 16 

cidades brasileiras, mostram que na década de 90, este foi o câncer mais freqüente no 

país. As maiores taxas de incidência foram observadas em São Paulo, no Distrito 

Federal e em Porto Alegre (DEL RIO, 2002).
 

Além disso, o câncer de mama constitui-se na primeira causa de morte, por 

câncer, entre as mulheres, registrando-se uma variação percentual relativa de mais de 80 

% em pouco mais de duas décadas: a taxa de mortalidade padronizada por idade, por 

100.000 mulheres, aumentou de 5,77 em 1979, para 9,74 em 2000 (TAO, 2006). 

Os cânceres de mama são classificados em estádios de acordo com o 

tamanho do tumor, o comprometimento linfonodal e a presença ou ausência de 

metástase à distância. O sistema usado frequentemente é o TNM da UICC (União 
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Internacional Contra o Câncer). A idade da paciente, o status menopausal, a situação 

anatomopatológica dos linfonodos, o tamanho do tumor, a presença de Receptores  

Hormonais (RHs) e a invasão linfática e vascular pela neoplasia estão 

diretamente ligadas ao prognóstico e juntamente com o estadiamento, são fundamentais 

para a determinação do tratamento (VASQUES, 2010). 

O tratamento do câncer de mama se faz por cirurgia, radioterapia, 

quimioterapia, que podem ser realizados de formas combinadas, dependendo da 

indicação. Compreende uma abordagem multidisciplinar, cujo êxito está relacionado à 

harmonia de todas as equipes envolvidas: oncologia clínica, radioterapia, cirurgia 

oncológica, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, psiquiatria, psicologia, enfermagem, 

farmácia e assistência social. 

Em relação à quimioterapia, há quatro modalidades básicas: neoadjuvante 

(feita antes da cirurgia, com intenção de diminuir o volume do tumor primário); 

adjuvante (realizada após controle do tumor primário por cirurgia ou radioterapia); 

terapêutica (que se destina a ser a principal arma do tratamento) e de resgate ou 

paliativa. Se há possibilidade de cura, classifica-se essa terapia como curativa 

(DELGADO, 2008; KAMIMURA, 2009).. 

 

Quimioterapia Adjuvante 

A terapia adjuvante sistêmica segue-se ao tratamento cirúrgico instituído. 

Sua recomendação deve basear-se no risco de recorrência.  

As mulheres com indicação de mastectomia como tratamento primário, 

podem ser submetidas à quimioterapia neoadjuvante, seguida de tratamento cirúrgico 

conservador, complementado por radioterapia. Para aquelas que apresentarem 

receptores hormonais positivos, a hormonioterapia, também está recomendada 

(LOHMAN, 1988). 

 

Distúrbios Nutricionais 

A incidência do aumento de peso corporal varia entre 50 a 96% nas 

pacientes com câncer de mama em estágio inicial, durante a quimioterapia adjuvante, 

sendo que a média pode variar entre 2 a 6 kg no primeiro ano após o diagnóstico e 

parece ser dependente dos agentes quimioterápicos, utilizados, uma vez que protocolos 

quimioterápicos sem antraciclinas, como por exemplo CMF (Ciclofosfamida, 

Metotrexato, 5-Fluorouracil), parecem proporcionar maior aumento de peso corporal do 
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que aqueles com antracicíclicos, como AC (Doxorrubicina e Ciclofosfamida e FAC 

(Fluoracil, Doxorrubina e Ciclofosfamida) (DEMARK, 1997; DEL GIGLIO, 2005). 

A desnutrição no câncer de mama é notada com maior freqüência nos casos 

mais avançados (DEL GIGLIO, 2005). 

É sabido que a associação de alguns fatores, como dieta, mulheres pré-

menopausadas apresentam maior valor médio de aumento de peso corporal, durante a 

quimioterapia, o qual está relacionado a redução da função ovariana e, esta, a redução 

do metabolismo, da quantidade de massa muscular e do gasto energética na atividade 

física
  
(FREEDMAN, 2004;

 
DEMARK, 1997). 

 

Consumo Alimentar 
 

A incidência do câncer de mama, varia entre os países e diferentes regiões 

geográficas e esse aspecto pode levar a hipótese de que fatores ambientais e 

relacionados ao estilo de vida sejam determinantes no surgimento da neoplasia. Dentre 

esses fatores, encontra-se a dieta e, portanto, o consumo alimentar (SPENCE 
, 2003). 

Recomenda-se manutenção do balanço energético e prevenção da perda de 

peso durante a fase inicial do tratamento quimioterápico para obtenção de sucesso na 

prescrição da terapia que o paciente será submetido, possibilitando a promoção da 

qualidade de vida durante e após o cuidado (Verde, 2007).
. 

Oncologistas e nutricionistas devem estar atentos para as interações e 

complicações nutricionais que os agentes quimioterápicos podem causar
50

. A 

quimioterapia adjuvante ou tratamento hormonal parecem influenciar no aumento do 

tecido adiposo, sem qualquer alteração ou diminuição na massa magra(Verde, 2007).
.
  

Segundo a American Cancer Association (ACS) o diagnóstico do câncer 

leva a mudanças no estilo de vida; motiva a procura de informações sobre uma 

alimentação adequada, o uso de suplementos nutricionais e terapias alternativas (BRAZ, 

2011). 

As necessidades nutricionais são modificadas antes, durante e após o 

tratamento de tumores. O paciente recebe informações muitas vezes conflitantes que 

unidas a alguns tabus, aversões, preferências e crenças que fazem parte de seu 

comportamento alimentar, atrapalham seu estado nutricional, por meio da diminuição 

ou aumento da ingestão oral, náusea e/ou vômitos. Crenças de que certos tipos de 

alimentos podem estar relacionados à etiopatogenia das neoplasias, fazem com que os 
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pacientes evitem certos grupos alimentares, podendo levar a um desequilíbrio dietético 

(PATTERSON, 2003). 

Observam-se várias alterações nutricionais durante a quimioterapia 

decorrentes de ações diretas dos medicamentos (substâncias de propriedades 

antineoplásicas e medicações coadjuvantes) no metabolismo ou de eventos adversos no 

trato gastrintestinal. O tratamento também pode interferir no estado nutricional devido a 

mudanças quali e quantitativas da ingestão alimentar oriundas das alterações cognitivo-

comportamentais. O desejo pela alimentação pode ser afetado pelo estresse em lidar 

com o diagnóstico e com a quimioterapia (PATTERSON, 2003). 

A orientação dietética durante o tratamento, também chamada de 

aconselhamento nutricional, é recomendada para a prevenção da perda de peso durante 

a quimioterapia, além de prevenir interrupções na alimentação quando associada à 

radioterapia
52

. É um método simples, não invasivo e eficaz para prevenção e controle 

dos efeitos adversos  (BRAZ, 2011). 

Durante o tratamento anti-neoplásico é importante manter o balanço 

energético, prevenir perda de peso e oferecer macronutrientes (proteína, gordura e 

carboidratos) necessários ao individuo, além de estar atento ao consumo de 

micronutrientes (vitaminas e minerais). Porém, o uso da suplementação destes 

micronutrientes durante o tratamento é controverso (Verde, 2007)
.
  

Após o tratamento, os pacientes livres da doença constituem grupo de risco 

para desenvolverem, além de um segundo tumor primário, doenças como diabetes, 

osteoporose e doenças cardiovasculares. Como medida para prevenir estas doenças, eles 

devem ser incentivados a adotar um estilo de vida mais saudável, com prática de 

exercícios físicos, a abandonar o tabagismo e a mudar o comportamento alimentar, 

aumentando o consumo de frutas e hortaliças e diminuindo o consumo de gorduras, 

principalmente as saturadas. Em geral os pacientes conhecem os grupos dos 

macronutrientes (proteínas, gorduras e carboidratos) e os relacionam com risco de 

doenças. Faltam-lhes conhecimentos sobre que tipo de gordura, proteína e carboidrato 

escolhe (Verde, 2007).
.
  

PATTERSON et al. (2003) investigaram mudanças na dieta, atividade física 

e uso de suplementos dietéticos em 126 pacientes com câncer de mama, 114 com câncer 

de próstata e 116 com câncer colorretal. Encontraram mudanças no estilo de vida em 

66,3% dos entrevistados. A maior mudança se relacionou à alimentação, pois 20,8% 

aderiram à prática de atividade física, enquanto 40,4% modificaram a dieta e 48% 
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começou com a utilização de suplementos. As mulheres aderiram ao suplemento 

nutricional 2,2 vezes mais que os homens. Pacientes com idade entre 35 a 59 anos 

modificaram mais a dieta quando comparados aos com idade superior a 60 anos. 

Para conhecer a opinião dos pacientes sobre a importância que dão à sua 

alimentação, às dificuldades para realizá-la, sua imagem, peso, perda/ganho ponderal e 

relação entre atividade física, disposição e saúde; um estudo descritivo com 

131pacientes com qualquer tipo de câncer foi realizado em um hospital de Madrid nos 

ambulatórios de radioterapia e oncologia clínica. De todos pacientes estudados, 81% 

consumiam dieta normal, porém ao serem questionados, 47% admitiram alguma 

dificuldade para alimentar-se. A maioria estava consciente da gravidade da doença, 

associava sua imagem e alterações de peso com a alimentação que realizava, além de 

relacionar seu estado nutricional e atividade física com a disposição apresentada. 

Apenas 34% referiram ter recebido algum tipo de informação sobre a alimentação 

durante o tratamento (PATTERSON, 2003). 

Para verificar a qualidade da dieta após um ano do diagnóstico de doença 

cardiovascular, MA et al. (2008) aplicaram recordatórios de 24 horas em 555 pacientes 

de um estado norte americano, onde se analisou além das variáveis demográficas, IMC, 

prática de exercícios, abandono do tabagismo, grupos de alimentos e distribuição 

calórica. Os pacientes foram divididos em dois grupos, um controle e outro que 

utilizava medicações para controle da dislipidemia. Durante o período do estudo, 

pacientes do último grupo recebiam 5 ligações telefônicas de farmacêuticos, que 

orientavam sobre o uso da medicação. Nenhum paciente recebeu orientação dietética 

durante este período. Após um ano de acompanhamento, verificou-se que sem a adoção 

de medidas educacionais, os pacientes não modificaram seu estilo de vida e hábito 

alimentar, mesmo quando cientes da gravidade de sua doença. 

O Nurses Health Study é um estudo de longo prazo de uma coorte de 

enfermeiras. HOLMES et al. (1999) acompanharam uma subamostra deste estudo, com 

1982 mulheres diagnosticadas com câncer de mama (1976-1990) e concluíram uma 

avaliação da dieta no período após o diagnóstico, com seguimento até o ano de 1994. O 

consumo de frutas, carne vermelha ou produtos a base de grãos não foi associado a 

mortalidade por qualquer causa ou a morte por câncer da mama. No entanto, dentre as 

mulheres com câncer metastático, as que consumiam vegetais, carotenóides e fibras 

tiveram menores taxas de mortalidade associada. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o consumo alimentar de mulheres durante o tratamento quimioterápico 

adjuvante para câncer de mama 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Avaliar a adequação de energia, macro e micronutrientes na dieta destas 

mulheres durante o tratamento 

 Verificar se ocorre alteração no consumo alimentar durante o tratamento 
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METODOLOGIA 

 

             Trata-se de uma Investigação, que fez parte de uma pesquisa intitulada 

¨Mudança de peso, composição corporal e distribuição de gordura corporal em mulheres 

submetidas à quimioterapia adjuvante para o câncer de mama¨, o qual foi desenvolvido 

no Serviço de Oncologia Clínica do Hospital Aristides Maltez (HAM). 

 

Delineamento do estudo 

Estudo longitudinal no qual o consumo alimentar de mulheres com 

diagnóstico de câncer de mama foi acompanhado durante o tratamento quimioterápico 

adjuvante, sendo avaliado em três momentos: após consulta médica de indicação da 

quimioterapia adjuvante (T0), ciclo intermediário (T1) e após termino de tratamento 

(T2). 

 

População e amostra 

Trata-se de uma amostragem por conveniência, constituída por 27 mulheres 

com diagnóstico de câncer de mama, comprovado a partir de exame 

anatomopatológico, encaminhadas para tratamento quimioterápico adjuvante no 

Ambulatório do Serviço de Oncologia Clinica do HAM, com idade acima de 18 anos e 

residentes no estado da Bahia. 

 

Critérios de não-inclusão 

Não foram selecionadas para o estudo as pacientes que apresentaram pelo 

menos um dos seguintes critérios: 

  Pacientes submetidas a tratamento quimioterápico anterior, para o câncer de mama ou 

qualquer outro tipo de neoplasia. 

  Pacientes com histórico de cirurgia de retirada de tumores malignos; excetuando-se as 

mulheres submetidas às cirurgias de excisão do câncer de mama de qualquer 

extensão.  

 Paciente com diagnóstico de outra neoplasia, concomitante ao câncer de mama. 

  Mulheres com diagnóstico de hiper ou hipotiroidismo. Este dado é coletado em 

prontuário, a partir das anotações da triagem médica ou em exames de função 

tireoidiana anexadas em prontuário. 
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Coleta de dados 

Realizada no período entre setembro de 2010 a julho de 2012, considerando 

o período de triagem e a extensão de acompanhamento para a última paciente 

incorporada à amostra. A permanência individual no estudo foi de acordo com o tempo 

de duração do tratamento quimioterápico, como o numero de ciclos e possíveis atrasos 

no tratamento devido à intercorrências associadas ao estado de saúde da paciente.  

Considerando os regimes quimioterápicos mais utilizados na instituição do 

estudo, a paciente teve previsão de término de tratamento de seis meses para os 

protocolos CMF (ciclofosfamida, metotrexato e 5-fu), FAC (5-fu, doxorrubicina e 

Ciclofosfamida) e FEC (5-fu, epirrubicina e Ciclofosfamida); e oito meses para o 

regime AC-T (doxorrubicina, ciclofosfamida e taxol).  

Para cada indivíduo acompanhado no estudo, foram três momentos de coleta 

de dados: 

 T0: corresponde à avaliação após a definição médica do tratamento 

quimioterápico adjuvante;  

 T1: na metade dos ciclos,  

 T2: após a conclusão do tratamento quimioterápico.  

 

Os dados foram coletados por meio de entrevista baseada em formulário 

específico elaborado para o estudo contendo informações sociodemográficas. A 

identificação das pacientes foi realizada por meio de avaliação prévia dos prontuários. 

Toda coleta de dados foi padronizada e realizada pela equipe treinada de 

pesquisadores, sendo esta constituída de duas mestrandas e cinco acadêmicas do curso 

de Nutrição da Universidade Federal da Bahia. 

 

Parâmetros dietéticos  

 

As informações relativas ao consumo alimentar foram obtidas através do 

registro alimentar (RA) de três dias. A cada período de coleta (T0, T1, T2) foram 

entregues três registros. As pacientes foram orientadas a preenchê-los em dias não 

consecutivos e sempre com a inclusão de um dia do final de semana. Para melhor 

entendimento e adesão das pacientes, determinamos para preenchimento dos 

questionários os dias de terça, quinta e sábado. Além dos formulários de RA, todas 

participantes receberam instruções através de um manual padronizado, para elaboração 
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do Registro Alimentar. Quando recolhidos, eram revisados os RA, junto com as 

pacientes, para minimizar erros e melhorar entendimento das medidas. 

 Os resultados obtidos dos 243 registros foram analisados em software 

especifico para este fim, Dietpro Profissional, versão 5.5i (2011). As variáveis utilizadas 

para avaliar o consumo alimentar foram a quantidade de energia total em Kilocalorias, 

os macronutrientes (Hidrato de Carbono, Proteína e Lipídeo) e micronutrientes (ácido 

fólico, ácido ascórbico, ácidos graxos, cálcio, ferro, retinol, tocoferol, vitamina D), em 

gramas. Os valores dos três RA foram somados e divididos por três, sendo este o valor 

utilizado como parâmetro dietético.  

 

Caracterização dos pacientes 

Perfil socioeconômico  

 

Foram colhidas informações sobre nome, local de procedência, número do prontuário, 

data de nascimento, idade, estado civil, etnia, escolaridade, renda familiar e número de 

membros da família, ocupação, endereço e telefone para contato.  

 

A idade correspondeu aos anos completos dos pacientes na ocasião da assinatura do 

TCLE. O estado civil foi classificado como solteiro, casado, separado, viúvo ou outro.  

 

A etnia, auto referida, foi classificada em branca, amarela, parda, negra e indígena. 

Posteriormente, categorizamos as etnias em brancos e não brancos para facilitar as 

análises estatísticas.  

 

A escolaridade foi classificada em analfabeto, ensino fundamental incompleto, ensino 

fundamental completo, ensino médio incompleto, ensino médio completo, ensino 

superior incompleto, ensino superior completo e outros.  

 

Todas as faixas e classificações que descrevem as variáveis idade, estado civil, etnia, 

grau de escolaridade e renda familiar foram baseadas no Censo Demográfico 2002 

realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  
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ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os resultados das análises descritivas foram apresentados em frequências 

absolutas, percentagens, médias e desvios-padrão. Aplicou-se o teste de Kolmogorov- 

Sminorv para verificar a normalidade das variáveis nos tempos T0, T1 e T2, 

respectivamente.  Para comparar os valores nos três tempos estudados, foi realizado o 

teste ANOVA. Os testes t pareados múltiplos com a correção de Bonferroni foram 

utilizados para identificar em que tempo as médias diferiram estatisticamente umas das 

outras. Para estas analises foi utilizado o programa SPSS®, versão 13.0 (2000). Todas 

as probabilidades de significância (p) apresentadas foram do tipo bilateral e foram 

considerados estatisticamente significantes os valores de p≤0,05.  
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ASPECTOS ÉTICOS 

 

Conforme a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que 

determina as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres 

humanos, este projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa de Seres 

Humanos da LBCC, submetido à avaliação, tendo sido aprovado sob o parecer nº 

280/10. Os resultados das avaliações foram entregues, individualmente às pacientes, 

juntamente com orientações nutricionais gerais relacionadas aos efeitos do tratamento 

antineoplásico. Ao se identificar a necessidade de intervenção nutricional, a paciente era 

encaminhada para uma consulta nutricional prestada pela equipe da pesquisa. 
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ANEXO 1 – Artigo de Defesa.  

 

 

 

ANÁLISE DO CONSUMO ALIMENTAR DE MULHERES DURANTE O 

TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO ADJUVANTE PARA CÂNCER DE 

MAMA. 
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RESUMO 

 

Introdução: Devido aos tratamentos antineoplásicos, os pacientes podem apresentar 

mudanças alimentares comprometendo seu estado nutricional. Objetivo: avaliar o 

consumo alimentar de mulheres durante o tratamento quimioterápico adjuvante para 

câncer de mama. Metodologia: Estudo longitudinal no qual o consumo alimentar de 

mulheres com diagnóstico de câncer de mama foi acompanhado durante o tratamento 

quimioterápico adjuvante, sendo avaliado em três momentos: após consulta médica de 

indicação da quimioterapia adjuvante (T0), ciclo intermediário (T1) e após termino de 

tratamento (T2). Tratou-se de uma amostragem por conveniência, com 27 mulheres. As 

informações relativas ao consumo alimentar foram obtidas através do registro alimentar 

(RA) de três dias. Total de 243 registros analisados.  Os resultados obtidos foram 

analisados em software especifico para este fim, Dietpro 5.5i Profissional. As variáveis 

utilizadas para avaliar o consumo alimentar foram a quantidade de Energia em 

Kilocalorias, Macronutrientes (Hidrato de Carbono, Proteína e Lipídeo) e 

Micronutrientes (ácido fólico, ácido ascórbico, cálcio, ferro, retinol, tocoferol, vitamina 

D) e Fibra alimentares. Análise estatística: Os resultados das análises descritivas foram 

apresentados em frequências absolutas, percentagens, médias e desvios-padrão. Para 

estas analises foi utilizado o programa SPSS®, versão 13.0 (SPSS, 2000). Todas as 

probabilidades de significância (p) apresentadas foram consideradas estatisticamente 

significantes os valores de p≤0,05. Resultados: Ao longo do tratamento, o consumo de 

carboidrato, proteína e lipídeos, fibras, Vitaminas C e D foram maior do que 

recomendado, enquanto o consumo de ácido fólico, cálcio, tocoferol, retinol estavam 

abaixo do recomendado . Conclusão: Os pacientes apresentaram inadequação e 

alteração no consumo alimentar durante o tratamento quimioterápico, estes dados 

demonstram a necessidade de melhor acompanhamento nutricional. 

 

Palavra Chave: câncer de mama, quimioterapia, consumo alimentar 
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ABSTRACT  

 

Introduction: Due to anticancer treatments, patients may present with dietary changes 

affecting their nutritional status. Objective: To assess dietary intake of women during 

adjuvant chemotherapy for breast cancer. Methods: A longitudinal study in which the 

food intake of women diagnosed with breast cancer were followed during adjuvant 

chemotherapy, was evaluated at three time points: after medical consultation indication 

of adjuvant chemotherapy (T0), intermediate cycle (T1) and after end of treatment (T2). 

This was a convenience sampling, with 27 women. The information on dietary intake 

was obtained from dietary records (RA) for three days. Total 243 records analyzed. The 

results were analyzed using specific software for this purpose Dietpro Professional 5.5i. 

The variables used to assess dietary intakes were the amount of energy in kilocalories, 

macronutrients (Carbohydrate, Protein and Lipid) and micronutrients (folic acid, 

ascorbic acid, calcium, iron, retinol, tocopherol, vitamin D) and dietary fiber. Statistical 

analysis: The results of the descriptive analyzes were presented in absolute frequencies, 

percentages, means and standard deviations. For these analyzes SPSS ® software, 

version 13.0 (SPSS, 2000) was used. All significance probabilities (p) presented were 

considered statistically significant p values ≤ 0.05. Results: During treatment , the 

consumption of carbohydrate , protein and lipid, fiber , vitamins C and D were higher 

than recommended , while consumption of folic acid, calcium, tocopherol, retinol were 

lower than recommended. Conclusion: Patients inadequacy and change in food 

consumption during chemotherapy, these data demonstrate the need for better 

nutritional monitoring. . 

 

Key words: breast cancer, chemotherapy, food consumption 
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Introdução 

 

O câncer de mama é a neoplasia mais comum entre as mulheres, em todo o 

mundo. No Brasil, como em outros países em desenvolvimento, as taxas de incidência 

e mortalidade para o câncer de mama têm se elevado devido às mudanças nos padrões 

reprodutivos, aumento da inatividade física e obesidade
1,2

. 

Estudos científicos vêm mostrando que o risco de câncer de mama está 

relacionado não só a fatores hormonais, raciais e genéticos, como também ao estilo de 

vida, tornando possível sua redução pela mudança de hábitos, como, por exemplo, 

tornar-se fisicamente ativo, evitar o ganho de peso (manter-se na faixa de eutrofia do 

Índice de Massa Corpórea - IMC), ter um consumo moderado de álcool e manter uma 

dieta adequada
3
.  

O relatório “Food, Nutrition and the Prevention of Cancer” do American Institute 

for Cancer Research, estabelece a relação entre dietas ricas em vegetais, frutas, grãos 

integrais e feijões e a baixa incidência de câncer e outras doenças crônicas. A mais 

recente recomendação do American Institute visa facilitar a adoção de uma alimentação 

saudável pela população e, indica o consumo de refeições compostas por 2/3 (ou mais) 

de vegetais, frutas, grãos integrais e feijões e 1/3 (ou menos) de proteína animal. A base 

da alimentação deve ser de alimentos de origem vegetal, ricos em vitaminas, minerais, 

fibras e fitoquímicos que minimizam os riscos do câncer
4
. 

Os benefícios da quimioterapia adjuvante envolvem o aumento de sobrevida livre 

de doença, sobrevida global e redução do risco de morte devido ao câncer de mama 

operado. Embora suas vantagens para controle de doença estejam estabelecidas, são 

observados efeitos adversos como náuseas e vômitos, desequilíbrio hidro-eletrolítico e 

ácido-básico, além da má nutrição. Estas intercorrências diminuem a qualidade de vida 

relacionada à saúde e compromete a eficácia do tratamento
5,6,7

. 

As necessidades nutricionais são modificadas antes, durante e após o tratamento 

de tumores. O paciente recebe informações muitas vezes conflitantes que unidas a 

alguns tabus, aversões, preferências e crenças que fazem parte de seu comportamento 

alimentar, prejudicam  seu estado nutricional, por meio da diminuição ou aumento da 

ingestão oral, náusea e/ou vômitos
9
. 
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O ganho ponderal se torna preocupante por estar associado com  pior prognóstico 

e recorrência precoce da doença. A obesidade abdominal é independente e 

positivamente relacionada com o risco, pior prognóstico e mortalidade por câncer de 

mama em mulheres pré e pós-menopausadas (BORUGIAN et al, 2003; CARMICHAEL 

& BATES, 2004; HARRIS et al , 2011). 

Diante da importância da nutrição para manutenção da qualidade de vida e das 

mudanças alimentares decorrentes do tratamento antineoplásico que podem prejudicar o 

estado nutricional do paciente este trabalho busca avaliar a adequação de energia, 

macronutrientes, micronutrientes e fibra de pacientes mastectomizadas em 

quimioterapia adjuvante. 

 

 

Metodologia 

 

Estudo longitudinal no qual o consumo alimentar de mulheres com diagnóstico de 

câncer de mama foi acompanhado durante o tratamento quimioterápico adjuvante, 

sendo avaliado em três momentos: após consulta médica de indicação da quimioterapia 

adjuvante (T0), ciclo intermediário (T1) e após termino de tratamento (T2). 

Local de estudo 

O estudo foi desenvolvido no Ambulatório do Serviço de Oncologia Clínica do 

Hospital Aristides Maltez (HAM),  entre setembro de 2010 a julho de 2012. 

 

População e amostra 

A população foi constituída de mulheres com diagnóstico de câncer de mama, 

comprovado a partir de exame anatomopatológico, encaminhadas para tratamento 

quimioterápico adjuvante no departamento de Oncologia Clinica do HAM, com idade 

acima de 18 anos e residentes no estado da Bahia. 

Tratou-se de uma amostragem por conveniência, com 27 mulheres. O tamanho 

amostral foi calculado tomando-se como referência o número de mulheres em 

quimioterapia adjuvante para o câncer de mama assistidas no departamento de 

Oncologia Clinica do HAM no ano de 2010. 
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Critérios de não-inclusão 

 

Não foram selecionadas para o estudo as pacientes que apresentaram pelo menos 

um dos seguintes critérios: 

  Pacientes submetidas a tratamento quimioterápico anterior, para 

o câncer de mama ou qualquer outro tipo de neoplasia; 

  Pacientes com histórico de cirurgia de retirada de tumores 

malignos; excetuando-se as mulheres submetidas às cirurgias de excisão do 

câncer de mama de qualquer extensão;  

 Paciente com diagnóstico de outra neoplasia, concomitante ao 

câncer de mama; 

 Mulheres com dificuldade cognitiva, que impeça a compreensão 

sobre o trabalho e fornecer informações necessárias para a pesquisa. , nível de 

instrução referido como analfabetismo; diagnóstico de doenças psiquiátricas ou 

dificuldades cognitivas- dado coletado em prontuário, a partir das anotações da 

triagem médica.  

 

Coleta de Dados 

 Considerando os regimes quimioterápicos mais utilizados na instituição do 

estudo, cada paciente teve previsão de término de tratamento de seis meses para os 

protocolos CMF (ciclofosfamida, metotrexato e 5-fu), FAC (5-fu, doxorrubicina e 

Ciclofosfamida) e FEC (5-fu, epirrubicina e Ciclofosfamida); e oito meses para o 

regime AC-T (doxorrubicina, ciclofosfamida e taxol).  

Para cada mulher acompanhada no estudo, foram três momentos de coleta de 

dados: 

 T0: corresponde à avaliação após a definição médica do tratamento 

quimioterápico adjuvante;  

 T1: na metade dos ciclos,  

  T2: após a conclusão do tratamento quimioterápico.  

 



 
34 

Parâmetros dietéticos  

 As informações relativas ao consumo alimentar foram obtidas através do 

registro alimentar (RA) de três dias. A cada período de coleta (T0, T1, T2) foram 

entregues três registros. As pacientes foram orientadas a preenchê-los em dias não 

consecutivos e sempre com a inclusão de um dia do final de semana. Além dos 

formulários de RA, todas participantes receberam instruções através de um manual 

padronizado, para elaboração do Registro Alimentar. Quando recolhidos, eram 

revisados os RA, junto com as pacientes, para minimizar erros e melhorar entendimento 

das medidas. Total de 243 registros analisados, os resultados obtidos foram analisados 

em software especifico para este fim, Dietpro 5.5i Profissional. As variáveis utilizadas 

para avaliar o consumo alimentar foram a quantidade de Energia em kilocalorias, 

Macronutrientes (hidrato de carbono, proteína e lipídeo) e Micronutrientes (ácido fólico, 

ácido ascórbico, cálcio, ferro, retinol, tocoferol, vitamina D) e Fibra alimentar em 

gramas. Os valores dos três RA foram somados e divididos por três, sendo este o valor 

utilizado como parâmetro dietético. A adequação do consumo das pacientes foi 

analisada conforme indicado pelas “Dietary Reference Intakes (DRI’s)”. 

 

Análise Estatística 

                Os resultados das análises descritivas foram apresentados em frequências 

absolutas, percentagens, médias e desvios-padrão. Aplicou-se o teste de Kolmogorov- 

Sminorv para verificar a normalidade das variáveis nos tempos T0, T1 e T2, 

respectivamente.  Para comparar os valores nos três tempos estudados, foi realizado o 

teste ANOVA. Os testes t pareados múltiplos com a correção de Bonferroni foram 

utilizados para identificar em que tempo as médias diferiram estatisticamente umas das 

outras. Para estas analises foi utilizado o programa SPSS®, versão 13.0 (SPSS, 2000). 

A significância foi considerada quando o valor de p ≤ 0,05.  
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Resultados 

 

A tabela 3 mostra as características sociais, econômicas e clínicas, onde esses 

fatores podem influenciar no consumo alimentar destas pacientes. 

A média de idade das mulheres avaliadas foi de  47 anos, com desvio padrão de 

9,6 anos.   

 

Tabela 1 – Características sociais, econômicas e clínicas de pacientes em quimioterapia 

adjuvante para câncer de mama, hospital de referencia em oncologia, Salvador-BA. 
Fonte: Hospital de referência em oncologia, Salvador-BA. 
* IPAQ= International Physical Activity Questionnare 

                

VARIÁVEIS n=27 

Idade média (anos) 

< 40  

40 a 50  

 > 50  

47,85  

22,2% (n=06) 

48,1% (n=13) 

29,6% (n=08) 

Estado Civil 

Casada 

Divorciada 

Solteira 

Viúva  

 

55,6% (n=15) 

14,8% (n=04) 

25,9% (n=07) 

03,7% (n=01) 

Etnia  

Branca 

 Não branca 

 

11,1% (n=03) 

88,9% (n=24) 

Escolaridade 

Ensino Fundamental Incompleto 

Ensino Fundamental Completo 

Ensino Médio Incompleto 

Ensino Médio Completo 

Ensino Superior Incompleto 

Ensino Superior Completo 

 

22,2% (n=06) 

18,5% (n=05) 

07,4% (n=02) 

29,6% (n=08) 

14,8% (n=04) 

07,4% (n=02) 

Renda 
< 1 SM* 

1 a 2 SM 

2 a 6 SM 

7 a 10 SM 

> 10 SM  

 

25,9% (n=07) 

11,1% (n=03) 

63,0% (n=17) 

0% 

0% 

Membros da família  

1 a 2 pessoas 

3 a 4 pessoas 

>4 pessoas 

 

37,0% (n=10) 

55,6% (n=15) 

07,4% (n=02) 

Estadiamento Clínico 

I (IA e IB) 

II (IIA e IIB) 

III (IIIA) 

 

18,5% (n=05) 

59,3% (n=16) 

22,2% (n=06) 

Receptor de Estrogênio (RE)  
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RE+ 

RE- 

74,1% (n=20) 

25,9% (n=07) 

Receptor de Progesterona (RP) 

RP+ 

RP- 

 

59,3% (n=16) 

40,7% (n=11) 

Estado Climatérico 

Pré-menopausa 

Pós-menopausa  

 

59,3% (n=16) 

40,7% (n=11) 

Protocolo quimioterápico 

FAC 

AC-T 

CMF 

 

29,6% (n=08) 

66,7% (n=18) 

03,7% (n=01) 

Uso de Corticoide na pré-quimioterapia 

Sim 

Não 

 

77,8% (n=21) 

22,2% (n=06) 

 

A média de idade das mulheres avaliadas foi de  47 anos, com desvio padrão de 

9,6 anos.  Pela análise da Tabela 1, observa-se que o consumo de Carboidratos, 

Lipídeos e Proteínas foram maiores do que o recomendado pelas DRI’s em todos os 

tempos T0, T1 e T2.  

         O consumo calórico médio foi de 1568,53 kcal/dia. 

O consumo de Gordura Poliinsaturada foi menor do que o valor estabelecido pelas 

DRI’s,  nos estágios T0 e T1 da terapia, enquanto que no estágio T2 o consumo foi igual 

ao valor estabelecido. 

Tabela 2 – Energia e Macronutrientes nos momentos T0*, T1** e T2***da 

quimioterapia adjuvante para câncer de mama, com suas respectivas médias, desvios-

padrão, intervalos de confiança e o p-valor da ANOVA para medidas repetidas. 

 
 

Variáveis 

 

Tempo 

 

      Média 

 

       dp 

 

IC (95%) 

  

      P 

Energia (Kcal)  

T0 

T1 

T2 

 

1572,12 

1846,23 

2127,76 

 

408,44 

471,53 

488,68 

 

(1410,55; 1733,70) 

(1659,70; 2032,77) 

(1934,44; 2321,07) 

 

 

 0,000
 

Proteínas (g) T0 

T1 

T2 

69,34 

75,90 

91,81 

27,34 

26,12 

30,20 

(58,52; 80,15) 

(65,56; 86,23) 

(79,87; 103,76) 

 

 0,002
 

Carboidratos (g) 

 

T0 

T1 

T2 

216,72 

277,91 

284,46 

60,73 

71,17 

83,09 

(192,69; 240,74) 

(249,76; 306,06) 

(251,59; 317,33) 

 

 0,000
 

Lipídeos (g) T0 

T1 

T2 

46,90 

57,92 

64,52 

19,57 

23,89 

30,68 

(39,15; 54,64) 

(48,47; 67,37) 

(52,38; 76,65) 

 

 0,018 
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Gordura Saturada 

(g) 

T0 

T1 

T2 

16,92 

22,31 

23,86 

7,00 

11,75 

13,65 

(14,15; 19,69) 

(17,66; 26,96) 

(18,46; 29,26) 

 

   0,020 

Gordura 

Monoinsaturada 

(g) 

T0 

T1 

T2 

15,79 

22,43 

21,76 

8,09 

8,21 

12,87 

(12,53; 19,06) 

(19,11; 25,74) 

(16,56; 26,96) 

 

  0,031 

Gordura 

Poliinsaturada (g) 

T0 

T1 

T2 

6,36 

7,82 

10,97 

3,85 

5,10 

11,94 

(4,83; 7,88) 

(5,80; 9,83) 

(6,25; 15,70 

 

  0,093 

Gordura Trans (g) T0 

T1 

T2 

0,09 

0,14 

0,14 

0,19 

0,35 

0,31 

- 

- 

- 

   

0,769 

 

*T0: avaliação anterior à quimioterapia; **T1: avaliação no ciclo intermediário de 

quimioterapia; ***T2: avaliação após conclusão de tratamento quimioterápico. 

+
Correção de Greenhouse-Geisser utilizada na realização da ANOVA por rejeição do 

teste de esfericidade.
++

Teste de Friedman. 

 

A Tabela2, as médias dos consumos de Vitamina C foram 232,14mg, 310,82mg, e 

293,98mg nos estágios T0, T1 e T2 respectivamente, enquanto que o valor 

recomendado é de 75mg em todas as faixas. O consumo de Ácido Fólico foi menor do 

que o valor de 400mg estabelecido ao nível de 5% de significância em todos os estágios 

da terapia. 

Entre as vitaminas lipossolúveis avaliadas, o consumo de Vitamina D foi maior do 

que o recomendado pelas DRI’s no tempo T2tempos T1 e T2 as médias de consumo de 

Vitamina D foram 149,87mg e 118,01mg respectivamente, indicando que também 

nestes estágios da terapia o consumo de Vitamina D foi maior do que o recomendado 

que é de 0,005mg para mulheres de 19 a 50 anos e 0,01mg para mulheres de 50 a 70 

anos.  

O consumo de Retinol nos estágios T0 e T1 foram iguais ao recomendado pelas 

DRI’s. Já no tempo T2 o consumo médio de Retinol foi de 1387,92mg, quase o dobro 

do valor recomendado de 700mg. As médias de consumo de Tocoferol nos tempos T1 e 
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T2 foram respectivamente 18,49mg e 12,72mg, valores bem próximos dos recomendado 

de 15mg, indicando que nestes estágios os consumos de Tocoferol estava adequado, no 

entanto no Tempo T0, o valor recomendado se encontrava acima do intervalo de 

confiança, o que permite concluir que o consumo de Tocoferol estava abaixo do 

recomendado pelas DRI’s no tempo T0.  

O consumo de cálcio no tempo T1 foi igual ao recomendado para mulheres de 19 

a 50 anos, já para mulheres acima de 50 a 70 anos, o consumo de cálcio foi menor do 

que o valor estabelecido pelas DRI’s. Também nos estágios T0 e T2 da terapia, o 

consumo de cálcio foi inferior ao recomendado para mulheres em qualquer faixa etária. 

A Tabela 2 também mostra que o consumo de Fibras foi igual ao recomendado 

pelas DRI’s, já que os valores recomendados se encontravam dentro dos intervalos de 

confiança calculados em todos os estágios. 

 

Tabela 3 – Micronutrientes e Fibra nos momentos T0*, T1** e T2***da 

quimioterapia adjuvante para câncer de mama, com suas respectivas médias, desvios-

padrão, intervalos de confiança e o p-valor da ANOVA para medidas repetidas. 

 
Variáveis Tempo Média dp IC (95%) P 

Cálcio (mg) 

T0 

T1 

T2 

677,35 

885,49 

778,65 

221,99 

544,43 

338,65 

(589,53; 765,16) 

(670,12; 1100,86) 

(644,68; 912,61) 

0,142 

Retinol (mg) 

T0 

T1 

T2 

1345,16 

1048,10 

1387,92 

1654,12 

983,39 

2177,21 

(677,05; 2013,28) 

(650,90; 1445,30) 

- 

0,962
++ 

Tocoferol (mg) 

T0 

T1 

T2 

3,46 

18,49 

12,72 

3,00 

70,94 

44,63 

(2,25; 4,67) 

- 

- 

0,067
++

 

Vitamina D (mg) 

T0 

T1 

T2 

149,87 

118,01 

156,41 

334,74 

190,59 

211,63 

- 

- 

(72,69; 240,13) 

0,378
++ 

Ferro (mg) 

T0 

T1 

T2 

12,11 

12,53 

14,90 

7,84 

5,44 

6,33 

(9,01; 15,22) 

(10,38; 14,68) 

(12,39; 17,40) 

0,071 

Vitamina C (mg) 

T0 

T1 

T2 

232,14 

310,82 

293,98 

277,69 

369,79 

414,85 

- 

- 

- 

0,004
++ 
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Ácido Fólico (mg) 

T0 

T1 

T2 

52,51 

53,44 

71,59 

44,77 

48,43 

67,85 

(34,80; 70,22) 

(34,29; 72,60) 

(44,75; 98,43) 

0,112 

Fibra (g) 

T0 

T1 

T2 

23,04 

24,92 

25,40 

11,71 

11,25 

10,46 

(18,31; 27,77) 

(20,38; 29,47) 

(21,18; 29,63) 

0,415 

 

*T0: avaliação anterior à quimioterapia; **T1: avaliação no ciclo intermediário de 

quimioterapia; ***T2: avaliação após conclusão de tratamento quimioterápico. 
+
Correção de Greenhouse-Geisser utilizada na realização da ANOVA por rejeição do 

teste de esfericidade.
++

Teste de Friedman. 
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DISCUSSÃO 

 

                No presente estudo, houve aumento no consumo de energia com o 

aumento do tempo de tratamento. Este aumento energético tem sido associado ao maior 

risco de câncer de mama. Uma associação positiva foi encontrada entre o consumo total 

de energia e o risco relacionado à mutação de BRCA: quanto maior o consumo de 

kcalorias/dia, maior foi o risco relacionado. Mulheres com consumo superior a 2339 

kcal/dia apresentaram maior risco quando comparadas às mulheres com consumo 

inferior a 1724 kcal/dia
25

.  

Estudo com 122 pacientes com câncer de mama em uso de doxorrubicina e 

tamoxifeno acompanhadas por  4 anos,  revelou diferença significativa linear ao longo 

do tempo no consumo de energia
28

. 

O aumento no consumo alimentar é um das causas mais descritas para as 

mudanças no estado nutricional de mulheres submetidas à quimioterapia adjuvante 

¹⁴,³⁹,⁴⁰. Pacientes com câncer de mama se alimentam mais por uma série de razões, como 

depressão; aumento de frequência de refeições para diminuir o aparecimento de náusea; 

aumento de apetite pelo uso de esteróides; crença de que vão perder peso durante o 

tratamento ²⁷,⁴¹. 

A quimioterapia, de forma geral, promove o aparecimento de sérios efeitos 

colaterais em mulheres com neoplasia mamária, como a fadiga, náuseas e vômitos, 

alterações na função intestinal e alteração na percepção do paladar. em consequência, 

essas pacientes podem apresentar diminuição da ingestão e inadequação do consumo 

alimentar
29

. 

Observam-se várias alterações nutricionais durante a quimioterapia decorrentes de 

ações diretas dos medicamentos (substâncias de propriedades antineoplásicas e 

medicações coadjuvantes) no metabolismo ou de eventos adversos no trato 

gastrintestinal. O tratamento também pode interferir no estado nutricional devido a 

mudanças quali e quantitativas da ingestão alimentar oriundas das alterações cognitivo-

comportamentais
9
.  

 Apesar dos achados apontarem o consumo calórico como fator exclusivo para as 

mudanças no peso e gordura corporal, há estudos que fornecem dados de manutenção 

ou redução da ingestão, e, por conseguinte, sem relação com as alterações do estado 

nutricional ²⁸,²⁷,¹². 
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Verificou-se aumento do consumo de lipídios, principalmente de gordura saturada  

no intervalo T0 e T1. Estudos mostram associação do câncer de mama e consumo de 

gordura saturada
14

. Os ácidos graxos saturados podem induzir a produção de estrógenos 

endógenos 
15

. 

Lipídeos na dieta podem influenciar o processo de carcinogênese em várias 

etapas, como iniciação, promoção, crescimento e metástase
11

. Esse nutriente poderia 

aumentar o risco de câncer de mama pelo aumento da concentração endógena de 

estrógeno 
12,13

.
 
O estrógeno aumenta a proliferação celular na mama, podendo conduzir 

ao surgimento de células mal-formadas, mais suscetíveis à ação de carcinógenos
13

. 

Rose, et al avaliou o consumo alimentar de pacientes com diversos tipos de câncer 

em 30 países e encontrou nas pacientes com câncer de mama uma associação entre 

consumo elevado de gordura e risco de mortalidade (r=0,72). Esta associação foi mais 

forte nas pacientes na pós-menopausa com idade de 55 anos ou mais
30

. 

O alto consumo de vitamina C  encontrados neste trabalho corroboram com os 

encontrados na literatura. A vitamina C (ácido ascórbico) é, geralmente, consumida em 

grandes doses pelos seres humanos, sendo adicionada a muitos produtos alimentares 

para inibir a formação de metabólitos nitrosos carcinogênicos. A vitamina C da dieta é 

absorvida de forma rápida e eficiente por um processo dependente de energia
18

.  

O consumo de vitamina E no estudo atual foi abaixo do recomendado pelas 

DRI’s. A vitamina E encontra-se em grande quantidade nos lipídeos e evidências 

recentes sugerem que a mesma impede ou minimiza os danos provocados pelos radicais 

livres associados com doenças específicas, incluindo o câncer, artrite, catarata e o 

envelhecimento
20

.  A vitamina E tem a capacidade de impedir a propagação das reações 

em cadeia induzidas pelos radicais livres nas membranas biológicas
20

.  

Foi encontrado um baixo consumo de cálcio nas pacientes estudadas, relação essa 

inversamente proporcional comparado ao consumo de vitamina D. O cálcio participa da 

regulação da proliferação e diferenciação celular e a vitamina D regula o metabolismo 

do cálcio. Assim, o efeito protetor do cálcio no câncer de mama pode estar associado a 

sua relação com a vitamina D
22

. 

No estudo de Montilla et al, 2003, com 154 mulheres no climatério, entre 51 a 65 

anos, mostrou que o consumo alimentar era inadequado, principalmente do ponto de 

vista quantitativo. O nutriente com maior déficit  foi o cálcio, onde esse  grupo necessita 

de maior atenção
34

. 
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Assim como a vitamina E, o folato apresentou consumo abaixo do recomendado 

pelas DRI’s. O folato encontra relacionado ao câncer de mama por seu papel na 

metilação e síntese de. Estudo conduzido na China encontrou o consumo de folato como 

fator protetor do câncer de mama, inclusive entre mulheres na pós-menopausa
23

.  

O aumento ou a diminuição do consumo de fibras pode estar associado à redução 

de estrógeno circulante no plasma, mas ainda é necessário investigar essa relação, que é 

complexa e pode depender do tipo de fibra
24

. 

As frutas e vegetais possuem em sua composição substâncias anticarcinogênicas, 

como fitosteróis, vitaminas C e E e beta-caroteno, que podem atuar como protetoras 

contra o câncer de mama por seus efeitos antioxidantes no metabolismo do estrógeno e 

na redução da proliferação celular, entre outros mecanismos
21

. 

A maioria das mulheres deste estudo, usaram corticoide, 77,8%, onde referem o 

aumento de peso. Após acompanhamento de 213 pacientes com câncer de mama, 

Kyogoku et al, relataram associação positiva entre excesso de peso e risco aumentado 

de mortalidade
32

. 

Os .corticosteróides  ajudam a combater as náuseas que muitas vezes ocorre 

durante a quimioterapia. Este tipo de medicamentos pode causar aumento de apetite, 

além do que pode provocar a redistribuição de gordura do corpo, acúmulo de líquidos 

(edema) e perda de massa muscular
35

.  

A hormonioterapia é outro tratamento que pode causar ganho de peso. Esse tipo 

de tratamento diminui a quantidade de estrogênio e progesterona nas mulheres e de 

testosterona nos homens. A hormonioterapia tende a provocar um aumento da gordura 

corporal. Ao mesmo tempo, há uma diminuição da massa muscular e uma mudança na 

forma que os alimentos são metabolizados
35

. 

Muitas mulheres que tomam tamoxifeno relataram que engordaram com o uso 

desse medicamento, devido ao aumento do apetite. Até agora, porém, não existem 

estudos conclusivos que mostrem uma relação entre esse hormônio e o ganho de peso
27

. 

Outros fatores, como sócio, econômicoss, como estado civil, renda, escolaridade, 

tratados neste estudo, podem interferir no consumo alimentar. PATTERSON et al. 

(2003)  observaram que pacientes com idade entre 35 a 59 anos modificaram mais a 

dieta quando comparados aos com idade superior a 60 anos e SALMINEN et al. (2004) 

observaram que a probabilidade da mudança de forma positiva no hábito alimentar foi 

maior no grupo com alta escolaridade, mais jovem e com mais tempo de diagnóstico
37

 

 Não há pesquisas de base populacional nacional que permitam acompanhar as 
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mudanças referentes ao consumo alimentar da população brasileira, ocorridas 

efetivamente nas décadas de 1980, 1990 e 2000. 

               Análises empreendidas com base nos dados de Pesquisas de Orçamentos 

Familiares (POF) realizadas pelo IBGE(Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) nos anos de 1988 e 1996 apontam tendência de crescimento na aquisição de 

alimentos ricos em lipídeos nas regiões Norte e Nordeste e elevação dos carboidratos 

simples, acompanhada de redução na aquisição de alimentos fonte de carboidratos 

complexos. Este quadro se configura por conta do aumento na aquisição de carnes, de 

leite e de seus derivados, de açúcar e refrigerantes e do declínio nas compras de 

leguminosas, hortaliças e frutas (MONTEIRO et al. 2000). 

 O alto consumo de frutas e hortaliças é geralmente considerado parte importante 

de uma dieta saudável. Efeitos profiláticos foram mostrados contra a hipertensão, 

obesidade e doenças coronárias. No entanto, em revisão feita por HANF e GONDER 

(2005) não foi encontrada qualquer associação entre consumo de verduras e menor risco 

de câncer de mama. Contudo, HOLMES et al. (1999) nos achados do Nurses Health 

Study, mostrou um risco significativamente reduzido para câncer e menor taxa de 

mortalidade em mulheres pré-menopausadas com casos de câncer de mama em suas 

famílias, que consumiram grandes quantidades de variedades de frutas e hortaliças ricas 

em ß-caroteno
37

. 

Vale ressaltar que a avaliação do consumo alimentar na prática clínica é realizada 

com a finalidade de fornecer subsídios para o desenvolvimento e a implantação de 

planos nutricionais. Fatores como condições do estado geral do indivíduo/paciente, 

evolução da condição clínica e os motivos pelos quais o indivíduo necessita de 

orientação nutricional direcionam a escolha do método de avaliação do consumo 

alimentar. O método escolhido deve fornecer informações que permitam ao profissional 

orientar uma alimentação que vise promover a saúde, prevenir outras intercorrências e 

adequar o estado nutricional do paciente. Apesar de a literatura nacional disponibilizar 

informações abrangentes sobre métodos e técnicas para estimativa do consumo 

alimentar, o ambiente de atuação profissional ainda está permeado de dúvidas a respeito 

dos métodos mais adequados para essa avaliação na prática diária
27

. 

O Registro Alimentar (RA) surge como método de avaliação do consumo na 

década de 1930. Da mesma forma que o Registro 24 horas, recolhe informações sobre a 

ingestão atual de um indivíduo ou de um grupo populacional
26

.  
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Tem vantagens, pois os alimentos são anotados no momento do consumo, não 

depende da memória, menor erro quando há orientação e mede o consumo atual.  

Entretanto, como desvantagens. e isto pode ter influenciado nos resultados do presente 

estudo este método pode alterar o consumo pois o indivíduo sabe que está sendo 

avaliado, depende mais do entrevistado, há dificuldade de estimar as porções, as sobras 

são computadas como alimentos ingeridos, requer tempo e o indivíduo deve conhecer 

medidas caseiras
26

.  

 

Conclusão 

Com base nos dados obtidos, nota-se que as pacientes apresentaram inadequação e  

alteração no consumo alimentar durante o tratamento quimioterápico, estes dados 

demonstram a necessidade de melhor acompanhamento nutricional e que vários fatores 

podem interferir na mensuração deste consumo. 
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ANEXO 2 - ANEXO D – PARECER CONSUBSTANCIADO DO 

PROTOCOLO DE PESQUISA SUBMETIDA AO CEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
53 

ANEXO 3 -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO        

(TCLE). 

 
Você está sendo convidada para participar da pesquisa MUDANÇA DE PESO, COMPOSIÇÃO 

CORPORAL E DISTRIBUIÇÃO DE GORDURA EM MULHERES SUBMETIDAS À QUIMIOTERAPIA 

ADJUVANTE PARA O CÂNCER DE MAMA. Você, como todos as participantes da pesquisa, foi 

selecionada por ter o diagnóstico confirmado do câncer de mama, ter indicação de realizar quimioterapia 

no Hospital Aristides Maltez, ter idade superior a 18 anos de idade e residir na cidade de Salvador. A sua 

participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição (Hospital Aristides Maltez). Os objetivos deste estudo são verificar a existência de alterações 

no peso, composição corporal e distribuição de gordura em mulheres após serem submetidas à 

quimioterapia após o tratamento cirúrgico (quimioterapia adjuvante). Sua participação nesta pesquisa 

consistirá em ser submetida à avaliação nutricional em quatro momentos: após a consulta médica que 

determina a indicação da quimioterapia adjuvante, no ciclo intermediário; após o último ciclo de 

quimioterapia; e seis meses após o término do tratamento.  Nestas situações, um membro da equipe do 

estudo (pesquisadores da UFBA) irá colher informações sobre sua alimentação e nível de atividade física. 

Serão obtidas medidas de peso, altura, circunferências corporais, pregas cutâneas e exames para 

determinação da composição corpórea e distribuição de tecido adiposo. Esta pesquisa não apresenta 

nenhum risco à saúde, pois não serão realizados procedimentos invasivos e/ou coleta de materiais 

biológicos. Os benefícios relacionados com a sua participação são a avaliação completa e periódica do 

seu estado nutricional, orientações alimentares quanto aos efeitos colaterais do seu tratamento, 

prescrição de plano alimentar individualizado, caso você solicite. Além disso, será realizada avaliação de 

composição corporal por bioimpedância, que consiste em uma moderna tecnologia que determina a 

quantidade de gordura, músculo e água do seu corpo. Os resultados obtidos serão divulgados para a 

comunidade científica (profissionais de saúde, estudiosos e interessados nas ciências da nutrição e/ou 

oncologia) com objetivo de beneficiar o acompanhamento nutricional do paciente com câncer e ampliar os 

conhecimentos sobre a influência da nutrição no tratamento e controle do câncer. As informações obtidas 

através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. A sua 

identidade ficará em sigilo e sob responsabilidade do pesquisador- chefe e não será divulgada.  

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço dos pesquisadores- 

responsáveis e do CEP, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a 

qualquer momento.  

_____________________________                                      ____________________________           

Catarina Lôbo Santos de Souza                                                      Lilian Ramos Sampaio  
Rua do Rouxinol, n. 60, apt. 404                                                  Rua Barro Vermelho, n. 383 
Imbui, Salvador, Bahia                                                                Rio Vermelho, Salvador, Bahia        
 CEP: 41.720-052, (71) 8791-5276/3371-7113                         CEP: 41.940-340, (71) 3331-1219 
 
___________________________ 
Comitê de ética em Pesquisa 
Av. Dom João VI, n. 332 
Brotas, Salvador, Bahia 
CEP: 40285-001, (71) 3357 6800 

 
Eu,___________________________, estou ciente dos objetivos, riscos e benefícios de minha  

(assinatura do sujeito da pesquisa)                        

participação na pesquisa e concordo em participar.  
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ANEXO 4 - FORMULÁRIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS PESSOAIS, 

SOCIOECONÔMICOS, AVALIAÇÃO CLÍNICA E ESTADO NUTRICIONAL.  

 
AVALIAÇÃO SOCIO ETÁRIA, CLINICA E ANTROPOMETRICA  

1.PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO E CULTURAL 

IDADE: 

1.4- ESTADO CIVIL:  

(  )CASADA  (  ) SOLTEIRA  (  )VIÚVA 

(  )DIVORCIADA  (  ) OUTROS  
 

1.5- ETNIA:  

(  ) BRANCO (  )AMARELO  (  )PARDO 

(  )NEGRO  (  ) INDÍGENA   
 

1.6- ESCOLARIDADE: 

(  ) ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (  ) ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

(  ) ENSINO MÉDIO INCOMPLETO (  ) ENSINO MÉDIO COMPLETO 

(  ) ENSINO SUPERIOR INCOMPLETO (  ) ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

OUTROS  
 

1.7. RENDA FAMILIAR 

(  ) <1SM  (  ) 2-6 SM  (  ) 7-10 SM  

(  ) >10 SM   
 

1.8. MEMBROS NA FAMÍLIA  

(  ) 2  (  ) 3-4 (  ) >4  
 

2. AVALIAÇÃO CLÍNICA  

 2.1. DIAGNÓSTICO: CANCER DE MAMA                          

2.2- ESTADIAMENTO CLÍNICO:  

1.(  )EC I 1.(  )EC IIA 1.(  )EC IIB 
1.(  )EC IIIA 1.(  )EC IIIB 1.(  )EC IV 

 

2.3- RECEPTIVIDADE HORMONAL          

(  ) RE + (  ) RE - 

(  ) RP +  (  ) RP - 
 

2.4- ESTADO DE MENOPAUSA  

(  ) PRE-MENOPAUSA  

(  ) PÓS-MENOPAUSA  
 

2.5- ÍNDICE DE DESEMPENHO T0 

(  ) 100% (  ) 90% (  ) 80% (  ) 70% (  ) 60% 
(  ) 50% (  ) 40% (  ) 30% (  ) 20% (  ) 10% 

 

2.6- ÍNDICE DE DESEMPENHO T1 

(  ) 100% (  ) 90% (  ) 80% (  ) 70% (  ) 60% 
(  ) 50% (  ) 40% (  ) 30% (  ) 20% (  ) 10% 

 

2.7- ÍNDICE DE DESEMPENHO T2 

(  ) 100% (  ) 90% (  ) 80% (  ) 70% (  ) 60% 
(  ) 50% (  ) 40% (  ) 30% (  ) 20% (  ) 10% 

 

2.8- ÍNDICE DE DESEMPENHO T3 

(  ) 100% (  ) 90% (  ) 80% (  ) 70% (  ) 60% 
(  ) 50% (  ) 40% (  ) 30% (  ) 20% (  ) 10% 

 

2.9- ÍNDICE DE DESEMPENHO T4 

(  ) 100% (  ) 90% (  ) 80% (  ) 70% (  ) 60% 
(  ) 50% (  ) 40% (  ) 30% (  ) 20% (  ) 10% 

 

2.10- PROTOCOLO QUIMIOTERÁPICO 

__________________________________________________________________________________ 
 

2.11. AVALIAÇÃO LABORATORIAL T0 

(      ) ALBUMINA  (      ) PRÉ- ALBUMINA  (      ) TRANSFERRINA  (      ) HEMATÓCRITO 
(      ) HEMOGLOBINA (      ) PCR (      ) CTL  (      )  
(      ) glicemia  (     )  (      )  (      )  

 

2.12.  EFEITOS COLATERAIS T0  
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(      ) NAUSEAS   (      ) VÔMITOS  
(      ) ANOREXIA  (      ) DIARRÉIA   
(      ) OBSTIPAÇÃO     (    ) OUTROS  

 

2.13.  EFEITOS COLATERAIS T1 

(      ) NAUSEAS   (      ) VÔMITOS  
(      ) ANOREXIA  (      ) DIARRÉIA   
(      ) OBSTIPAÇÃO     (    ) OUTROS  

 

2.14.  EFEITOS COLATERAIS T2 

(      ) NAUSEAS   (      ) VÔMITOS  
(      ) ANOREXIA  (      ) DIARRÉIA   
(      ) OBSTIPAÇÃO     (    ) OUTROS  

 

2.15.  EFEITOS COLATERAIS T3 

(      ) NAUSEAS   (      ) VÔMITOS  
(      ) ANOREXIA  (      ) DIARRÉIA   
(      ) OBSTIPAÇÃO     (    ) OUTROS  

 

2.16.  EFEITOS COLATERAIS T4 

(      ) NAUSEAS   (      ) VÔMITOS  
(      ) ANOREXIA  (      ) DIARRÉIA   
(      ) OBSTIPAÇÃO     (    ) OUTROS  

 

2.17. NÚMERO DE EFEITOS COLATERAIS T0  

(      ) SEM EFEITOS COLATERAIS  (      ) UM EFEITO COLATERAL 
(      ) DOIS  (      ) TRÊS  
(      ) QUATRO OU MAIS EFEITOS COLATERAIS   

 

2.18. NÚMERO DE EFEITOS COLATERAIS T1 

(      ) SEM EFEITOS COLATERAIS  (      ) UM EFEITO COLATERAL 
(      ) DOIS  (      ) TRÊS  
(      ) QUATRO OU MAIS EFEITOS COLATERAIS   

 

2.19. NÚMERO DE EFEITOS COLATERAIS T2  

(      ) SEM EFEITOS COLATERAIS  (      ) UM EFEITO COLATERAL 
(      ) DOIS  (      ) TRÊS  
(      ) QUATRO OU MAIS EFEITOS COLATERAIS   

 

2.20. NÚMERO DE EFEITOS COLATERAIS T3 

(      ) SEM EFEITOS COLATERAIS  (      ) UM EFEITO COLATERAL 
(      ) DOIS  (      ) TRÊS  
(      ) QUATRO OU MAIS EFEITOS COLATERAIS   

 

2.21. NÚMERO DE EFEITOS COLATERAIS T3 

(      ) SEM EFEITOS COLATERAIS  (      ) UM EFEITO COLATERAL 
(      ) DOIS  (      ) TRÊS  
(      ) QUATRO OU MAIS EFEITOS COLATERAIS   

 

3. ESTADO NUTRICIONAL  

3.1. PESO AFERIDO  

PESO T0: PESO T1:                            PESO T4: 

PESO T2: PESO T3:  
 

3.2. IMC:  

IMC T0: IMC T1:                         IMC4: 

IMC T2: IMC T3:  
 

3.3. PCT:  

PCT T0: PCT T1: PCT 4 

PCT T2: PCT T3:  
 

3.4. PCB 

PCB T0: PCB T1:  PCBT4 

PCB T2: PCBT3:  
 

3.5. PCSE 

PCSE T0: PCSE T1: PCSET4 

PCSE T2: PCSE T3:  
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3.6.PCSI 

PCSI T0: PCSI T1: PCSI T4 

PCSI T2: PCSI T3:  
 

3.7. CC:  

CC T0: CC T1: CC T4 

CC T2: CC T3:  
 

3.8.CQ:  

CQ T0: CQ T1: CQ T4 

CQ T2: CQT3:  
 

3.9. CB:  

CB T0: CB T1: CBT4: 

CB T2: CBT3:  
 

3.10. AMBc:  

AMBc T0:  AMBc T1: AMBc T4: 

AMBc T2: AMBcT3:  
 

3.11. RESISTÊNCIA (r) 

R  T0: R T1 R T4: 

R T2: R T3:  
 

3.12- REACTÂNCIA (Xc) 

Xc  T0: Xc T1 Xc T4:  

Xc T2: Xc T3:  
 

3.13- ÂNGULO DE FASE () 

  T0:  T1   T4 

 T2:  T3:  
 

3.14 RESULTADO DE ASG:  

ASG:  
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ANEXO 5 - REGISTRO ALIMENTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horário 

 

Preparação Alimentos Medida 

caseira/gramagem 
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ANEXO 6 - MANUAL DE PREENCHIMENTO DE REGISTRO ALIMENTAR. 

 

 

 

1. Café; leite; chá 

Escreva se você tomou puro ou com leite; 

se desnatado ou integral. 

 

Com leite, não se esqueça de marcar o 

tipo do leite. 

 

Se o café já é adoçado no bule, tente 

anotar a receita do café (quanto de água, 

pó, açúcar e a quantidade de pessoas que 

consumiram). 

Escreva o recipiente que você usou (copo, 

xícara, caneca ou outros) não se esqueça 

do tamanho e quantas vezes você tomou 

café com leite e quanto tipo de cada um. 

 

Exemplo: 

Café com leite- 1 copo 

Café= ½ copo americano 

Leite C= ½ copo americano 

Açúcar= 1 colher de sopa não cheia   

 

2. Leite, coalhada ou iogurte  

 

Marcar da mesma forma que foi orientada para o café com leite. 

 

3. Sucos 

 

Suco de fruta fresca  Registrar o nome da fruta, o tamanho 

(pequena, média ou grande)e quantas 

unidades usou e se usou ou não açúcar. 

Suco artificial  Se for suco em pó, quanto colocou de 

pó, água e açúcar. 

 

 

Se o suco foi preparado  para mais de uma pessoa anotar também a quantidade 

de  água e de açúcar.  

 

Não esqueça de marcar qual o recipiente que usou (copo, xícara, caneco, etc.) e 

quanto você bebeu. 

Exemplo: 

Suco em pó: metade de um copo tipo “requeijão” 

- 1 envelope pequeno de suco de abacaxi 

- 1 litro de água 

- 8 colheres de sopa (cheia) de açúcar 

 

4. Refrigerantes e bebidas alcoólicas 

 

Tipo de refrigerante ou bebida Registre quanto bebeu, se for garrafa 

marcar se é grande ou pequena, e se 

for em copo qual o tamanho o numero 

de copos que bebeu e  quantidade que 

continha no copo. 

 

PREPARAÇÕES QUANTIDADE CONSUMIDA 
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5. Vegetais e legumes  

 

Anote o nome do alimento e o modo que 

foi preparado (cru, cozido, etc.). 

Registre quanto você comeu e o utensílio 

que usou para se servir: colher (qual o 

tamanho, se estava cheia, rasa ou 

nivelada) garfo, outros. 

 

6. Frutas  

 

Anote o nome da fruta e o tipo  

Exemplo: banana nanica. 

Anote quantas você comeu (unidade, fatia, 

etc.) e o tamanho (pequena, média, 

grande). 

 

7. Feijão, ervilha  

 

Anote o nome do alimento e se você 

acrescentou carnes e toucinho 

Anote quanto você comeu e o utensílio 

que usou: se for concha (tamanho), colher 

(qual o tipo) ou outro. Deve ser registrado 

se a concha ou colher estava cheia, rasa ou 

nivelada. 

Se você estiver acostumado a comer só 

caldo ou só o grão, anote também. 

 

8. Arroz, macarrão e farinhas 

 

Anote o nome do alimento, e se 

necessário, a preparação (macarrão com 

molho, arroz com cenoura). 

Registre quanto você comeu e o utensílio 

que usou: se foi escumadeira, colher, 

concha, garfo, pegador, outro. 

Não se esqueça de marcar o tamanho dos 

utensílios, e a quantidade existente nas 

colheres. 

 

9. Batata, mandioca, cará 

 

Anote o nome do alimento e o modo de 

preparação (cozido, frito, purê). 

Anote quanto você comeu e o utensílio 

que usou. Caso tenha sido em unidade, 

marcar o tamanho (pequeno, médio ou 

grande). Não se esqueça de registrar de 

forma detalhada todos os ingredientes que 

fazem parte das preparações.  

 

10. Carnes 

 

Anote o nome do alimento e o modo de 

preparação (cozida, refogada, assada, frita, 

moída, desfiada, etc.). 

Frango: marque que pedaço comeu, a 

quantidade e se tinha pele ou não. 

Peixe: qual tipo e quanto comeu. 

Porco: qual parte e o quanto comeu. 

Detalhar as preparações e a quantidade 

dos ingredientes.  



 
60 

11. Pães 

 

Anote o tipo do pão: francês, bengala, de 

forma, doce (com ou sem recheio).  

 

Anotar caso você costuma passar alguma 

coisa no pão (manteiga, margarina, etc.). 

Marque o quanto comeu e se passou 

margarina ou manteiga e tente dizer 

quanto. 

 

Exemplo: pão com margarina 

- 1 pão francês 

- margarina com sal 02 pontas de faca.  

 

12. Doces 

 

Anote a preparação (pudim, sorvete, 

gelatina, bolo com ou sem recheio, doce 

de bar, balas, chocolate, etc. 

Anote a quantidade que você comeu e o 

tamanho da porção. 

Exemplo: pudim- 1 xícara de chá 

Bolo com recheio- 2 fatias grandes 

 

13. Sopas 

 

Anote todos os alimentos que você 

colocou na sopa. 

Registre a quantidade que tomou de sopa. 

 

Não esqueça de marcar o recipiente que 

você usou e a quantidade de macarrão, 

legumes, etc. colocados na sopa 

 

Exemplo: sopa de batata com macarrão- 1 

prato fundo 

 

 

OBSERVAÇÃO: Se você costuma comer outro alimento que não faz parte desta lista, 

não se esqueça de anotar de forma detalhada.  
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ANEXO 7 – ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS PARA PERDA DE PESO. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Açúcar e doces 
 

Açúcar e doces 
1 a 2 porções 
 

1 a 2 porções 

Óleos e gorduras 
 

Óleos e gorduras 

Carnes e ovos 
 

Carnes e ovos 

1 a 2 porções 
 

1 a 2 porções 

1 a 2 porções 
 

1 a 2 porções Leguminosas 
 

Leguminosas 
1 porção 
 

1 porção 

Leite e derivados 
 

Leite e derivados 
3 porções 
 

3 porções 

Hortaliças 
 

Hortaliças 
4 a 5 porções 
 

4 a 5 porções 

Frutas 
 

Frutas 
3 a 5 porções 
 

3 a 5 porções 
Cereais, pães, 
tubérculos, raízes e 
massas 
5 a 9 porções 
 
 

Cereais, pães, 
tubérculos, raízes e 
massas 
5 a 9 porções 
 

2 litros/dia 
 

2 litros/dia 
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ANEXO 8 – ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS 

 

 

 

ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS 

 
 

 Fazer as refeições em local tranquilo, mastigando várias vezes os alimentos, 

facilitando assim a digestão e seu aproveitamento. 

 Fazer as 3 grandes refeições (café da manhã, almoço e jantar/café da noite) e 2 a 

3 lanches nos intervalos. De maneira que não fique mais de 3h sem se alimentar. 

 Beber diariamente cerca de 3 litros de líquidos (água, sucos, café, leite, chá). 

Nas grandes refeições ingerir somente 150 ml de água. 

 Consumir pelo menos 3 porções de frutas e 4 de verduras e hortaliças por dia. 

 Iniciar o almoço e/ou jantar sempre pela salada, dando preferência a saladas 

cruas. Adicionar verduras a algumas preparações como sopas, omeletes, arroz, 

frigideira, tortas salgadas, panquecas, rocambole, etc. 

 Preferir consumir frutas ao natural (in natura). Preferir sucos com 2 ou 3 frutas 

diferentes, feitos da fruta evitando os de polpa e industrializados (de caixa). 

 Evitar o consumo de carnes gordurosas e carnes processadas (linguiça, 

calabresa, salsicha, presunto, salame, mortadela). Nas carnes brancas, peixe e 

frango, retirar a pele antes de consumir. 

 A soja é um alimento que pode ser consumido no lugar das carnes sem 

problemas. Podendo, inclusive ser misturado com outras carnes. Pode ser 

servida cozida com verduras ou adicionada em preparações como, omeletes, 

panquecas, rocambole. 

 Evitar frituras. Preferir preparações cozidas, assadas ou grelhadas. 

 Evitar preparações gordurosas (feijoada, dobradinha, sarapatel, mocotó, rabada), 

e também refeições à base de azeite de dendê ou leite de coco. 

 Dar preferência ao leite desnatado e a seus derivados como o iogurte. Nos 

queijos preferir os brancos (minas, minas frescal, ricota, cottage) aos amarelos 

(lanche/prato, mussarela, cuia, parmesão). 

 Reduzir o consumo de manteiga e margarina substituindo, quando possível, por 

azeite de oliva. 

 Usar óleo vegetal (soja, canola, girassol) com moderação (1 a 2 colheres de sopa 

por dia). 
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 Preferir o consumo de produtos integrais (biscoitos e pães integrais, aveia, 

linhaça, cereais integrais). 

 Evitar produtos industrializados (biscoitos, salgadinhos, comidas prontas, 

enlatados). 

 Evitar açúcar e doces em geral (chocolate, bombons, sorvetes, bolos, tortas, 

pudins, cremes, balas, geleias, biscoitos principalmente recheados, pães doces, 

etc.), além de refrigerantes. 

 Evitar molhos industrializados, catchup, maionese, creme de leite. 

 Evitar produtos de lanchonete (pizzas, sanduíches, pastéis, salgados, lasanhas). 

 Procurar um profissional habilitado (educador físico ou fisioterapeuta) para 

indicação de atividade mais adequada para perda de peso e aumento da força 

muscular. 
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ANEXO 9 – PARECER NUTRICIONAL DE TÉRMINO DO ESTUDO. 

 

 
 

Paciente, ao longo do acompanhamento, apresentou ganho/perda de 1kg, 

com peso adequado/ inadequado para a altura, ___,  segundo o Índice de 

Massa Corpórea (IMC), ___ o tecido adiposo (gordura corporal) que estava 

____ segundo a recomendação de 23% dos tecidos corporais, teve 

_____significativo. Além disso, o tecido muscular _____ após a 

quimioterapia. Diante disso, recomenda-se uma reeducação alimentar com 

meta de _____/dia e ganho/ perda de____kg/mês com acompanhamento de 

nutricionista do HAM; e a introdução de programa de exercício físico 

acompanhado por um profissional de educação física e/ou fisioterapia.  

 

 Peso antes da quimioterapia: kg 

 Peso após a quimioterapia:   kg 

 Perda de peso durante o estudo:  Kg 

 IMC antes da quimioterapia: Kg/m
2
 

 IMC após a quimioterapia:  Kg/m
2
 

 % de gordura corporal antes da quimioterapia:  

 % de gordura corporal após a quimioterapia: 

 % de massa magra antes da quimioterapia:  

 % de massa magra após a quimioterapia: 

 Peso ideal: kg 

 Meta de peso (peso ajustado):  kg 

 VET para perda de kg/mês, segundo método VEMTA (Krause, 

1995):  

 Necessidade de plano alimentar: sim/ não 


