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RESUMO 

 
A quimioterapia é um tratamento sistêmico, de grande relevância para o 

paciente oncológico, no entanto, passível de ocasionar uma série de eventos 

adversos, denominado toxicidades. Na avaliação do estado nutricional deste 

paciente, a sarcopenia e a caquexia vêm sendo associados a diversos 

prognósticos desfavoráveis, dentre eles, uma maior toxicidade durante a 

quimioterapia. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da presença 

de sarcopenia e caquexia na ocorrência de toxicidades dos pacientes durante 

os três primeiros ciclos de tratamento quimioterápico para neoplasias do trato 

gastrointestinal. Realizou-se um estudo prospectivo com pacientes iniciando 

primeiro ciclo de quimioterapia. A graduação de toxicidade hematológica e 

gastrointestinal e a presença de dose limite de toxicidade (DLT) foram 

avaliadas de acordo com os critérios do NCI - Common Toxicity Criteria. A 

capacidade funcional foi avaliada através da força de preensão palmar 

(dinamometria) e da escala de desempenho ECOG performance status. Para 

avaliação da quantidade e qualidade muscular, utilizou-se o índice de massa 

muscular, através da avaliação da composição corporal pela imagem da 

tomografia computadorizada da região lombar, com mensuração das áreas 

seccionais da porção L3 (cm2/m2) e classificação conforme pontos de cortes 

específicos. Foram classificados sarcopênicos aqueles pacientes com baixa 

muscularidade e baixa força de preensão palmar (dinapenia). O diagnóstico de 

caquexia foi realizado de acordo com Consenso atual, baseado na perda 

involuntária de peso na ausência de anorexia associado com presença de 

sarcopenia. Para associações entre sarcopenia, caquexia, estado nutricional e 

capacidade funcional com DLT, foram utilizados os modelos de regressão 

univariada e multivarada. As associações foram testadas com o teste qui-

quadrado ou Exato de Fisher. Os resultados incluiram sessenta pacientes, com 

maior prevalência do sexo masculino (55%) e média de idade de 60 anos. Ao 

início do estudo, a maioria dos participantes apresentavam estado nutricional 

adequado e boa capacidade funcional (85%) pelo ECOG. Durante a 

quimioterapia, pacientes sarcopênicos apresentaram significativamente 

maiores graus de toxicidade em anorexia (p=0,045), náusea (p=0,044) e 

leucopenia (0,036). Nos caquéticos, níveis significativos superiores de 
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toxicidades foram encontrados para náusea (p=0,026) e anorexia (0,013 e 

0,028 no primeiro e segundo ciclo, respectivamente). Na análise de regressão 

apenas a caquexia e o ECOG apresentaram associações significativas. Em 

conclusão, caquexia e Escala ECOG foram preditores de risco para toxicidades 

em pacientes com câncer do trato gastrointestinal durante tratamento 

quimioterápico. 

 
Palavras-chaves: Sarcopenia. Caquexia. Qualidade Muscular. Toxicidade 

quimioterápica. Estado nutricional. Câncer gastrointestinal.  
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ABSTRACT 

 

Chemotherapy is a systemic treatment of great relevance for cancer patients; 

however, it can lead to a series of adverse events, called toxicities. In the 

evaluation of nutritional status, sarcopenia and cachexia have been associated 

with several unfavorable prognoses in cancer, such as increased toxicity during 

chemotherapy. Thus, the objective of this study was to evaluate the effects of  

cachexia and sarcopenia on the occurrence of toxicities in patients during the 

first three cycles of chemotherapeutic treatment for gastrointestinal cancer. A 

prospective study was conducted with patients starting the first cycle of 

chemotherapy. Haematological and gastrointestinal toxicity and the presence of 

a dose limiting toxicity (DLT) were assessed according to the NCI Common 

Toxicity Criteria. Functional capacity was evaluated using dynamometry and the 

performance scale ECOG. Sarcopenia and muscle attenuation was assessed 

using skeletal muscle index with computed tomography by measuring cross-

sectional areas of the L3 portion (cm2/m2) and classification according to 

specific cutoff points. Diagnosis of cachexia was performed according to the 

current consensus, based on involuntary weight loss in the absence of anorexia 

associated, with presence of sarcopenia. To examine associations between 

sarcopenia, cachexia, nutritional status and functional capacity with DLT we 

used univariate and multivariate regression. The associations were tested and 

statistical significance was considered when p <0.05. In results, sixty (60) 

patients were evaluated, with a higher prevalence of males (55%) and mean 

age of 60 years. At baseline, the majority of the participants presented 

adequate nutritional status and good functional capacity (85%) for ECOG. 

During chemotherapy, sarcopenic patients had significantly higher degrees of 

toxicity for anorexia (p = 0.045), nausea (p = 0.044), and leukopenia (0.036). In 

cachetics, significant levels of toxicities were found for nausea (p = 0.026) and 

anorexia (0.013 and 0.028 in the first and second cycles, respectively). In 

multivariate analysis including the only factor associated with DLT was cachexia 

and ECOG Scale. In conclusion, cachexia and ECOG were parameters predict 

risk factor for severe toxicity events in patients with gastrointestinal cancer 

during chemotherapy. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O câncer é uma enfermidade caracterizada pelo crescimento 

desordenado de células que podem invadir tecidos e órgãos adjacentes e 

espalhar-se para outras regiões do corpo (1).  Dados da Organização Mundial 

da Saúde (OMS) e da Internacional Agency for Research on Cancer- IARC (2) 

estimam, para 2030, 27 milhões de novas neoplasias e 75 milhões de pessoas 

vivendo com a doença. No Brasil, as estimativas do Instituto Nacional de 

Câncer (INCA) apontam para 2018 a ocorrência de aproximadamente 600 mil 

novos casos, estando os tumores do trato gastrointestinal entre os 10 tipos 

mais incidentes, com previsão de 36.360 novos casos para cólon e reto, 21.290 

para estômago e 10.970 para esôfago (3).  

Os tratamentos clássicos para o paciente oncológico incluem cirurgia, 

radioterapia e quimioterapia, além de modalidades como terapias-alvo 

(hormonioterapia e imunoterapia) que, combinadas ou não, buscam atingir as 

células cancerígenas. A quimioterapia consiste na administração de 

substâncias químicas, que atuam em diferentes fases do ciclo celular de modo 

a destruir células neoplásicas, tratando a doença de modo sistêmico. Os 

quimioterápicos, entretanto, não atingem somente as células cancerígenas, 

destruindo também as células sadias que tem ciclo celular semelhantes (4). 

Associando quimioterapia e composição corporal, a previsão do risco de 

tolerância e dosagens excessiva em protocolos quimioterápicos representa um 

desafio na prática clínica, especialmente em subgrupos específicos de 

pacientes, como adultos com baixo peso, obesos ou idosos. Nesses grupos, a 

dosagem medicamentosa é baseada no peso ou área de superfície corporal 

(ASC), e tende a superestimar o que é passível de metabolização. Por não 

levar em conta várias fontes importantes de variação interindividual, estas 

abordagens podem levar o paciente a ocorrência de toxicidades (5). Nesta 

temática, estudos vêm demonstrando que alterações de composição corporal, 

como redução da massa magra e aumento de adiposidade, podem influenciar a 

farmacocinética de diversos agentes quimioterápicos (6). 

No cuidado ao paciente oncológico, a deterioração nutricional, 

infelizmente, tornou-se parte aceita da patogênese e tratamento, com origem 

multifatorial e complexa e passível de ocorrer em qualquer ponto da doença, 
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desde o diagnóstico até o manejo clínico e cirúrgico (7). No tocante à 

epidemiologia nutricional do paciente oncológico, Ryan et al (8) expõem que os 

níveis de desnutrição em 2015 são semelhantes aos relatados há 30 anos, com 

modificação apenas do perfil do paciente, em que, atualmente, menos de 7% 

dos indivíduos em início de tratamento apresentam desnutrição aparente - 

índice de massa corporal (IMC) menor que 18,5 kg/m2.  

Independente da mudança no perfil do IMC, o que prevalece é presença 

elevada de caquexia e a sarcopenia nesta população. Aproximadamente um 

terço dos pacientes oncológicos apresenta caquexia e em torno de 20% 

possuem diagnóstico de sarcopenia. O conhecimento destas informações é de 

extrema relevância para triagem e manejo adequado do paciente, uma vez que 

a caquexia e sarcopenia têm um impacto significativo na tolerância ao 

tratamento, com maiores índices de toxicidade durante a quimioterapia (9). 

A caquexia do câncer (CC) é uma síndrome multifatorial caracterizada 

pela perda de massa muscular, com ou sem perda de massa gorda, levando ao 

comprometimento funcional progressivo. A síndrome engloba perda de peso 

involuntária, anorexia, baixo índice de massa corporal (IMC), inflamação 

sistêmica, alterações metabólicas e / ou baixa massa muscular esquelética 

(sarcopenia) (10). Como etiologia da desnutrição e caquexia neste grupo, a 

diferença fundamental entre a perda de peso observada no câncer e nas 

demais patologias é a dificuldade na reversibilidade da anorexia por neoplasia 

(7). 

Outra característica é a elevada depleção de massa muscular, muitas 

vezes mascarada em avaliações que utilizem apenas valores de peso corporal 

e IMC, que não refletem as alterações na composição corporal. Nesta 

perspectiva, cada vez mais se associa a perda de massa magra e a 

composição corporal com o prognóstico do câncer (11). Esse baixo percentual 

de massa muscular associado à diminuição da capacidade funcional, também 

denominada sarcopenia, está diretamente relacionado a complicações 

cirúrgicas, maior risco de toxicidade grave, internação prolongada e menor 

tempo de sobrevida global e livre de doença (12). 

Para Ryan et al (8),  a variabilidade na composição corporal de pacientes 

com câncer pode ser uma fonte de disparidades no metabolismo de agentes 

citotóxicos. Neste contexto, a identificação da sarcopenia é de grande 
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importância, uma vez que está diretamente associada a toxicidade durante a 

quimioterapia. Como sequelas de tratamento com doses superestimadas 

elenca-se uma série de sintomas exacerbados como dor, náuseas, diarreia e 

mucosite (13).  

Por todos os motivos previamente explanados, fica evidente que a 

identificação e tratamento precoce de problemas nutricionais podem melhorar o 

prognóstico de pacientes com câncer, auxiliar na prevenção de deficiências 

nutricionais e minimizar os efeitos da perda de massa magra, na tentativa de 

melhorar a tolerância à quimioterapia, reduzir o risco de complicações e a 

necessidade de hospitalizações, oferecendo melhor qualidade de vida (QV) e 

maior taxa de sobrevida (14). Nesta perspectiva, a avaliação da composição 

corporal do paciente se faz útil para determinar uma intervenção nutricional 

eficaz (8). 

Baseado nos conceitos acima expostos, e reconhecendo a importância 

de identificar precocemente a caquexia, sarcopenia e alterações no estado 

nutricional que possam levar a efeitos adversos do tratamento e diminuir sua 

resposta, o presente estudo busca estabelecer uma possível associação entre 

essas variáveis com a toxicidade e manutenção da capacidade funcional 

durante a quimioterapia. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 
 

A quimioterapia é um tratamento de grande relevância para o paciente 

oncológico, cuja ação é eficaz e reduz o risco relativo de progressão e recidiva 

do tumor. No entanto, este tratamento pode levar a uma série de efeitos 

adversos, denominadas toxicidades, e comprometer o estado nutricional, 

capacidade funcional e qualidade de vida do paciente, refletindo em um pior 

prognóstico e sobrevida global.  

Já está bem documentada na literatura uma associação entre o estado 

nutricional e resposta ao tratamento, com estudos mais recentes demonstrando 

que a sarcopenia prévia é preditora de maior toxicidade quimioterápica. No 

entanto, a maioria dos estudos apresenta delineamento retrospectivo baseado 

em coleta de dados de prontuários e banco de dados, com informações 

subestimadas de toxicidade autorrelatada, além da presença de poucos 

parâmetros de avaliação (com maior enfoque nos sintomas gastrointestinais de 

náusea, vômito) e possível omissão de demais eventos adversos que possam 

comprometer o estado geral. As pesquisas, em sua maioria, também se detêm 

apenas a um ciclo específico do protocolo, sem acompanhar longitudinalmente 

aspectos como piora na frequência de toxicidade, diminuição da capacidade 

funcional no decorrer dos ciclos.  

Ao compreender a importância da manutenção de um adequado estado 

nutricional para uma boa resposta ao tratamento quimioterápico, o presente 

trabalho justifica sua execução na necessidade de saber como a composição 

corporal do paciente com câncer do trato gastrointestinal se relaciona com a 

toxicidade na quimioterapia.  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GERAL 
 

• Avaliar a possível associação da composição corporal – caquexia e 

sarcopenia - com a toxicidade em pacientes com câncer do trato 

gastrointestinal em tratamento quimioterápico. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar o risco nutricional (ASG-ppp) e capacidade funcional (ECOG 

Performance Status) dos pacientes previamente à quimioterapia; 

 Descrever frequência de sarcopenia e caquexia nos pacientes em início 

de tratamento quimioterápico. 

 Demonstrar principais toxicidades durante os ciclos e sua associação 

com as variáveis avaliadas. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 
 

4.1. CÂNCER E ESTADO NUTRICIONAL  
 

Na década de 80, surgiram as primeiras pesquisas relacionando estado 

nutricional e câncer. Desde os primeiros trabalhos, já se apontavam evidências 

que a desnutrição tinha um impacto negativo na morbidade e mortalidade, 

determinando uma maior probabilidade a infecções cirúrgicas,  sensibilidade à 

quimioterapia e mortalidade (15). Neste mesmo período, estudo com 3047 

pacientes identificou elevado percentual de perda de peso em 70% da 

população oncológica, com maior incidência em pacientes com tumores do 

trato gastrointestinal. Outro achado relevante foi menor tempo de sobrevida, 

independente da localização tumoral, para aqueles com maior perda ponderal 

(16).  

Quase 30 anos depois, em 2009, estudo de Bozzetti et al (17) relataram 

o estado nutricional de 1000 pacientes oncológicos e encontraram perda de 

peso superior a 10% em quase 40% da amostra, com 50% dos indivíduos 

desnutridos já no momento do diagnóstico. Além disso, comparando os 

pacientes com câncer a outras doenças, os oncológicos foram os mais 

afetados pela desnutrição no decorrer do internamento. Este maior risco 

nutricional foi observado também em pesquisa recente de Tangvik et al. (18) 

com 3.279 pacientes e achado de risco nutricional em 49% dos avaliados, 

inferior apenas a pacientes críticos com infecções agudas.  

Até o momento, o maior estudo associando estado nutricional e câncer, 

com 8160 pacientes, diagnosticou 73% da população com perda de peso 

involuntária no decorrer do tratamento, confirmando os achados prévios (19). 

No Brasil, dados do Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica (20), avaliou 

4.822 pacientes oncológicos, internados em 45 instituições brasileiras através 

da Avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente (ASG-PPP), e 

encontrou 45,1% dos avaliados com algum grau de desnutrição. 

Atualmente, já está bem consolidado na literatura o impacto da depleção 

nutricional na eficácia do tratamento e sobrevida dos pacientes oncológicos 

(17). Também sabe-se que este déficit irá depender do tipo de tumor, 
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estadiamento e tratamento realizado, sendo o subgrupo das neoplasias 

gastrointestinais o mais susceptível à desnutrição (21). 

A etiologia da desnutrição pode ser explicada por alterações metabólicas 

e endócrinas iminentes aos processos de crescimento tumoral. Essa variedade 

de modificações aumentam consideravelmente a demanda energética e 

promovem a perda ponderal, uma vez que o catabolismo é superior ao 

anabolismo promovido pelo nível de ingestão (22).  Nestas mudanças, destaca-

se o papel das citocinas pró-inflamatórias secretadas por células tumorais. 

Estes marcadores atuam na lipólise e proteólise, diminuição da  síntese de 

proteica, aumento da apoptose celular, formação de ciclos fúteis (que elevam o 

gasto energético) e dificuldade no processo metabólico de regeneração celular 

(23). 

Para o fator anorexia, Blum (22) exemplifica diversos sintomas no 

decorrer do tratamento diretamente relacionados à diminuição da ingestão 

alimentar, como: disfagia, náusea, xerostomia, alterações no paladar e olfato. 

Além disso, a anorexia pode estar associada à obstrução do trato 

gastrointestinal por tumores sólidos, com consequentes queixas de dispepsia, 

gastrite e estomatite, disfagia e odinofagia (24). 

Na avaliação do estado nutricional, Ryan (8) elenca, em sua revisão 

sistemática, a importância da manutenção de um peso estável e valores 

adequados de IMC com melhor prognóstico para o paciente. Em pacientes com 

carcinoma de células renais metastático, valor de IMC inferior a 25 kg/m² foi 

preditor significativo de toxicidade (25). Em estudo com 1174 pacientes com 

câncer de colón e reto, Patel et al.(26) também encontraram melhor resposta 

ao tratamento em pacientes com IMC mais elevado. 

Atualmente, valores mais elevados de IMC deixam em evidência a 

mudança no perfil nutricional neste grupo, não observadas em pesquisas de 

décadas anteriores. Segundo a World Cancer Research Fundation uma 

proporção substancial das neoplasias seria atribuível à obesidade (27). Na era 

da obesidade, os pacientes oncológicos não apresentam mais um estereótipo 

de desnutrição, com maior prevalência de sobrepeso ou obesidade. Isso 

implica, consequentemente, em uma maior dificuldade no correto diagnóstico 

para risco nutricional (28). 



19 
 

Com todas as modificações no perfil do paciente com câncer, as 

classificações de desnutrição conforme o IMC estão sendo gradativamente 

substituídas ou somadas a outros instrumentos de triagem e diagnóstico, como 

antropometria, alteração de peso nos últimos 6 meses, avaliação de inflamação 

sistêmica e avaliação subjetiva global (29). A junção de vários métodos 

comprovaram, no estudo de Tangvik (18), a presença de risco nutricional 

mesmo na condição de eutrofia e sobrepeso. Somada a tantas inovações na 

triagem e avaliação, destaca-se a relevância da mensuração da perda de 

massa muscular esquelética, que permite os diagnósticos precisos de caquexia 

e sarcopenia (10). 

 

4.2. CÂNCER E COMPOSIÇÃO CORPORAL: SARCOPENIA E CAQUEXIA 
 

A caquexia, formada a partir das palavras kak'os (mal) e hexis 

(condição), é prevalente em aproximadamente 50% dos pacientes oncológicos. 

Caracterizada por intensa atividade de crescimento das células tumorais, com 

consequente desregulação metabólica, neuro-hormonal e aumento do 

catabolismo de gorduras e proteínas (13), a condição ocasiona perda de peso 

associada a inflamação sistêmica em seus portadores (8). 

Define-se caquexia como síndrome multifatorial com perda de massa 

muscular esquelética (independente da perda de massa gorda) não totalmente 

revertida pelo suporte nutricional. A classificação se dá pelos seguintes 

parâmetros: perda de peso superior a 5% nos últimos 6 meses ou  superior a 

2% quando associado a IMC inferior a 20 kg/m² ou presença de sarcopenia 

(10). Quanto, à gravidade, elenca-se três estágios distintos: pré-caquexia, 

caquexia e caquexia refratária, este último com déficit progressivo da 

capacidade funcional e prognóstico de vida não superior a 3 meses (8).  

Diferentes tecidos e órgãos são afetados pelo processo de caquexia, 

como tecido adiposo, cerebral, hepático, intestinal e cardíaco. Essas alterações 

ocasionam anormalidades na função cardíaca, síntese das proteínas hepáticas 

e mediadores hipotalâmicos (23). No entanto, as maiores consequências do 

processo caquético estão relacionados à anorexia, depleção muscular e 

diminuição da função física (19).  
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A palavra sarcopenia vem do grego, com significado de 'sarx' para carne 

e 'penia' para perda, e definição inicial de "perda de massa muscular 

relacionada à idade, o que resulta em força diminuída". Atualmente, o conceito 

ampliado envolve a diminuição dos níveis de massa magra e capacidade 

funcional, com perda de força muscular e performance física, podendo 

preexistir à neoplasia (10). Seu diagnóstico pode ser realizado por 

antropometria, índice de músculo esquelético determinado por absorciometria 

de raios-x de energia dupla (DEXA), índice de músculo esquelético 

determinado por tomografia computadorizada (TC) ou índice de massa magra 

determinado por bioimpedância elétrica (BIA) (29). 

A bioimpedância é considerada a técnica mais acessível e de menor 

custo, no entanto apresenta limitações quanto ao grau de hidratação do 

paciente e pouca acurácia em valores extremos de IMC (<17 kg/m2 ou > 33,8 

kg/m2). Com estas desvantagens, elenca-se o DEXA e a TC como padrões 

ouro para avaliação de composição corporal em oncologia. Comparando os 

dois métodos, pioriza-se o uso da TC pela possibilidade de quantificar a 

infiltração de gordura no tecido muscular, além de ser um procedimento de 

rotina no estadiamento da doença (30). Em virtude disto, o Consenso 

Internacional de Caquexia recomenda a TC como uma primeira escolha para 

análise da composição corporal (10).  

Na avaliação por TC, as seguintes variáveis são medidas diretamente: 

massa muscular esquelética, tecido adiposo visceral, intramuscular e 

subcutâneo. Como ponto de análise, foi escolhida a terceira sequência de 

vértebras lombares (L3), linearmente correlacionada com a massa muscular 

esquelética corporal (31). Essa relação foi demonstrada por Mourtzakis (32) 

utilizando-se de equações de regressão pré-determinantes. 

Desde então, foram publicados vários pontos de corte para sarcopenia, 

sendo os mais referenciados os valores definidos por Prado(31) (52,4 cm2/m2 

para homens e 38,5 cm2/m2 para mulheres), Fearon (10) (55 cm2/m2 para 

homens e <39 cm2/m2 para mulheres) e Martin (28), este preferível em relação 

aos demais por trazer padrões específicos para sexo e IMC, com valores de 

sarcopenia para índice de massa muscular (IMM) <43 cm2/m2 para homens 

eutróficos e <53cm2/m2 para homens com sobrepeso ou obesidade. Para 

mulheres, o ponto de corte de IMM é 41 cm2/m2.  
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Outra grande vantagem da TC está na possibilidade de se avaliar 

pacientes ainda em fase de perda de massa muscular inicial e diagnosticar 

casos de pré-caquexia (13). Além disso, a imagem também permite identificar 

sarcopenia em qualquer categoria de IMC, diagnosticando a condição de 

obesidade sarcopênica (combinação de diminuição da massa muscular e 

aumento da massa gorda) (31). 

A inserção da sarcopenia na classificação da caquexia é uma mudança 

clara na definição da caquexia do câncer, exigindo que profissionais 

oncologistas avaliem a perda muscular, e não apenas a perda de peso no 

processo-doença (13). Esta mudança provém de evidências que apontam uma 

relação indireta entre prognóstico da doença e composição corporal no câncer, 

como sarcopenia e caquexia (33), incluindo menor sobrevida pós tratamento 

(28). 

Para este estudo, no entanto, serão descritas as implicações 

relacionadas ao tratamento, especificamente a modalidade de quimioterapia, 

mais detalhadas no tópico a seguir. 

 

4.3. QUIMIOTERAPIA, COMPOSIÇÃO CORPORAL E TOXICIDADE. 
 

A maior parte dos agentes quimioterápicos pode causar reações 

alérgicas e induzir citotoxicidade na medula óssea, com desenvolvimento de 

efeitos adversos, sendo uma mínima toxicidade esperada no paciente 

oncológico, uma vez que demonstra efetividade medicamentosa (34). O que 

não se admite é o excesso de toxicidade na quimioterapia, com situações como 

dose limite de toxicidade (DLT), que leva a atrasos, reduções ou interrupções 

na administração de doses, e, consequentemente, tratamento inadequado (6).  

Historicamente, o tratamento anti-neoplásico é realizado com a 

administração de medicamentos calculados com base ASC (6). A dosagem e 

elaboração da fórmula de ASC foi originalmente derivada, em 1916, da 

pesquisa de DuBois e Du-Bois (35) com apenas oito pacientes, baseando-se 

em estudos experimentais prévios. Vale ressaltar ainda que esta equação não 

foi pensada para dose de agentes anticancerígenos.  

Atualmente, a dose quimioterápica ainda permanece determinada por 

parâmetros antropométricos (peso, altura e ASC) somados a dados 
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metabólicos (depuração da creatinina), embora se reconheça que o cálculo não 

leve em consideração variações interindividuais (33). Consequentemente, uma 

vez que o percentual de massa muscular pode variar em pacientes com peso 

idêntico e IMC similar, o efeito dos quimioterápicos baseados nesses valores 

também pode variar entre indivíduos (8). 

Na necessidade de ajuste da dose mais adequada ao paciente, a 

composição corporal emergiu como um importante preditor da eficácia e 

toxicidade do medicamento contra o câncer (8) sendo a sarcopenia, de acordo 

com Anandavadivelan et al (36), reconhecida como uma condição que leva a 

um prognóstico adverso para a resposta durante a quimioterapia. 

A relação entre toxicidade quimioterápica e baixa massa muscular vem 

sendo cada vez mais descrita, mas os mecanismos subjacentes a ela ainda 

estão sendo debatidos (29). De acordo com Prado (37), uma hipótese poderia 

estar ligada aos parâmetros farmacocinéticos.  

A explicação para tal associação é que, devido os quimioterápicos 

serem distribuídos principalmente na massa compartimental magra, logo, 

aqueles com massa muscular diminuída apresentariam menor volume de 

distribuição e depuração do medicamento (32). Estas variações individuais 

podem fazer com que a prescrição do volume de distribuição de drogas possa 

variar até três vezes em relação a ASC, gerando uma série de efeitos 

colaterais dos quimioterápicos (31) 

A baixa massa muscular associada a uma maior concentração de 

drogas plasmáticas pode explicar, pelo menos em parte, o pior prognóstico de 

pacientes com câncer com sarcopenia e caquexia (38). Além disso, a 

sarcopenia pode levar a um quadro de inflamação responsável por diminuir as 

atividades do citocromo hepático, diminuindo o poder de depuração das drogas 

e ocasionado uma maior proporção de fármaco circulante, com consequente 

aumento da toxicidade (39). 

Em um dos primeiros estudos associando composição corporal e 

toxicidade, Prado et al (37) avaliaram pacientes com câncer de cólon 

submetidos a tratamento quimioterápico com 5-flurouracil (5-FU) + leucovorin e  

encontram presença de DLT significativamente superior em pacientes 

sarcopênicos. Estudo com 630 pacientes também relatou discrepância 

significativa entre ASC e composição corporal para aproximadamente 30% dos 



23 
 

pacientes com dose de quimioterapia (35), assim como estudo retrospectivo de 

Cespedes Feliciano (40), com 533 pacientes oncológicos, em que valores 

diminuídos de massa muscular estavam associados a maior probabilidade de 

descontinuação precoce do quimioterápico.  

Uma coorte realizada por em pacientes com câncer colorretal em 

FOLFOX adjuvante, também encontrou associação de massa muscular 

reduzida como preditor de  toxicidades grau 3 e 4 (41). Assim como, em 

pesquisa com pacientes em tratamento quimioterápico para câncer esôfago-

gástrico, a presença de sarcopenia esteve significativamente associada a DLTs 

(42). 

Sumariamente, estes estudos vêm demonstrando em populações com 

distintos tipos de neoplasias e protocolos de tratamento que, independente de 

fatores associados, uma composição corporal com valores diminuídos de 

massa muscular e presença de sarcopenia incidem em pior prognóstico ao 

paciente.  

Embora uma associação positiva entre sarcopenia e DLT tenha sido 

consistentemente relatada, a relação entre obesidade sarcopênica e toxicidade 

ainda é pouco conhecida (6). Neste grupo, considerando que a dose de 

fármaco é comumente ajustada com base na ASC, a situação é agravada e 

existe um maior risco potencial de desenvolvimento de DLT em comparação 

com aqueles com sarcopenia isolada (12).  

Para medicamentos como 5-flurouracil, cisplatina, carboplatina e 

oxaliplatina, drogas metabolizadas na massa corporal magra, a toxicidade é 

maior em pacientes obesos sarcopênicos quando comparado à sarcopenia 

isolada (36). Isto mostra que os conceitos de caquexia, sarcopenia e obesidade 

sarcopênica estão intimamente relacionados. Deste modo, identificar estas 

variáveis pode beneficiar uma intervenção nutricional ou ajustes da dose (29).  

Infelizmente, a individualização da quimioterapia com base na 

composição corporal ainda não foi integrada na prática clínica e para mudança 

neste cenário, são necessários futuros ensaios clínicos que investigam 

reduções de dose em pacientes com sarcopenia, além de estudos de ajuste de 

dose com base na avaliação pré-tratamento, de modo a alterar os paradigmas 

de tratamento do câncer (43). 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

5.1. DESENHO, LOCAL E POPULAÇÃO DE ESTUDO. 
 

Foi realizado estudo longitudinal, de caráter prospectivo, no período de 

Março de 2017 a Fevereiro de 2018, envolvendo pacientes em tratamento 

quimioterápico para neoplasias do trato gastrointestinal, no Setor de 

Quimioterapia do Hospital Dr. Luiz Antônio e do Centro Avançado de Oncologia 

(CECAN) da Liga Norteriograndense Contra o Câncer, em Natal/RN.  

 

5.2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  
 

5.2.1. Critérios de Inclusão 

 

Foram incluídos na pesquisa indivíduos adultos e idosos, de ambos os 

sexos, com neoplasia do trato gastrointestinal, iniciando o primeiro ciclo de 

quimioterapia neoadjuvante, adjuvante ou definitiva.  

 

5.2.2. Critérios de Exclusão 
 

 Foram excluídos pacientes que apresentaram alguma doença prévia 

associada à perda de massa magra, como insuficiência cardíaca, Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida, doenças inflamatórias intestinais, doenças 

hepáticas não-oncológicas e tuberculose. 

 

5.3. LOGÍSTICA DO ESTUDO  
 

O tamanho amostral foi calculado de acordo com estudo anterior que 

avaliou a associação entre sarcopenia e dose limite de toxicidade (DLT) 

durante um ciclo de quimioterapia em 72 pacientes com câncer de esôfago 

ressecável, com um poder de 80% e um alfa de 0,05 (G * Power®, versão 

3.1.9.2; Instituto de Psicologia Experimental em Dusseldorf, Alemanha). 

A divulgação do estudo e convite aos participantes ocorreu nas 

dependências do setor de quimioterapia da Liga Norteriograndense Contra o 
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Câncer. Os indivíduos foram selecionados por conveniência, a partir do 

preenchimento dos critérios de elegibilidade. 

 Os pacientes foram convidados a participar da pesquisa antes do 

primeiro ciclo de quimioterapia. Neste momento, foi explicado o objetivo do 

estudo e os procedimentos aos quais cada paciente seria submetido, assim 

como a necessidade de obtenção de dados do seu prontuário. Após serem 

informados claramente sobre as intervenções e procedimentos aos quais 

seriam submetidos e, ao concordarem em participar, os indivíduos assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice 1) em duas vias, 

ficando um com o indivíduo e a outra com a equipe da pesquisa.  

 Em um primeiro momento, durante admissão para ciclo de 

quimioterapia, foram realizadas a avaliação nutricional e a capacidade 

funcional. A avaliação da toxicidade gastrointestinal foi realizada até 72h após 

o início do ciclo, e a toxicidade hematológica na semana anterior ao início do 

novo ciclo. A seguir, serão apresentados os protocolos detalhados de cada 

avaliação. É importante ressaltar que todas as avaliações aos quais os 

pacientes foram submetidos para a pesquisa são similares àquelas realizadas 

de rotina durante o seu acompanhamento nutricional.  

 O instrumento de coleta de dados constitui-se em um questionário que 

abrange dados sociodemográficos do paciente, informações sobre a doença 

(câncer), seu tratamento e avaliação nutricional. Todas as avaliações foram 

realizadas por um único avaliador.  

 

5.4. VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS 
 

As variáveis sociodemográficas coletadas foram: sexo, idade e nível de 

escolaridade. As variáveis clínicas estudadas foram: localização do tumor, 

tempo de diagnóstico, estadiamento da doença (categorizado em I, II, III e IV), 

estilo de vida (etilismo e tabagismo), combinações de tratamento (cirurgia e 

radioterapia), esquema antineoplásico e periodicidade dos ciclos (7, 15, 21 ou 

28 dias). As informações foram registradas em formulário específico elaborado 

pelo pesquisador (APÊNDICE 2). 
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5.5. AVALIAÇÕES LONGITUDINAIS 
 

5.5.1. Avaliação nutricional 
 

Na avaliação antropométrica, foi realizada aferição de estatura no 

primeiro encontro com o paciente – antes do primeiro ciclo de quimioterapia – e 

pesagem antes de cada ciclo, bem como até 1 semana pós cada ciclo, cujos 

valores encontrados permitiram calcular o percentual de perda de peso 

interciclos, utilizado como critério para toxicidade. Para determinação do peso 

corporal foi utilizada balança eletrônica (Filizola®), com carga máxima de 150 

kg e resolução de 100g. O peso usual foi informado pelo paciente para cálculo 

do percentual de perda de peso e classificação conforme Blackburn (44). A 

estatura foi aferida em estadiômetro, com extensão máxima de dois metros e 

precisão de 1 mm. Para aferição, o paciente ficou em pé, descalço, com os 

calcanhares juntos, costas retas e os braços estendidos lateralmente, com a 

cabeça em plano de Frankfurt. As medidas foram realizadas em duplicata, caso 

houvesse diferença superior a 100g para o peso e maior que 0,5cm para altura, 

uma terceira medida foi realizada, sendo considerada a média dos valores mais 

próximos para efeito de registro.  

Com as medidas de peso e estatura foram calculados os valores de IMC, 

onde o peso (kg) é dividido pela estatura ao quadrado (m), utilizando-se os 

pontos de corte propostos pela WHO (27) com as seguintes faixas de 

distribuição: baixo peso (<18,5 kg/m²), eutrofia (≥18,5 a 25 kg/m²), sobrepeso (≥ 

25 a < 30 kg/m²) e obesidade (≥30 kg/m²). 

A ASG-ppp (Anexo 2), medida de triagem nutricional considerada padrão 

ouro para uso em pacientes oncológicos, foi realizada antes cada ciclo de 

quimioterapia, sendo composta por duas partes. Na primeira parte o paciente 

pode responder sozinho ou com auxílio do profissional e na segunda parte o 

nutricionista preencherá os dados requisitados. Como forma de padronização, 

o pesquisador aplicou todo o questionário no paciente. 
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5.5.2. Avaliação da Força muscular e Capacidade Funcional  
 

A avaliação da força muscular ocorreu através da força do aperto de 

mão, em ambos os braços ou no membro que estivesse sem acesso para 

quimioterapia, usando um dinamômetro mecânico Jamar® (Coréia), com 

precisão de 0,5kg. Os pacientes foram instruídos para ajustar o dinamômetro 

em suas mãos, de forma a ficar confortável e melhorar o desempenho do teste, 

sendo submetidos a um treinamento prévio. Por último, os pacientes foram 

orientados a apertar o dinamômetro fazendo o máximo de força possível após 

o comando de voz. Três tentativas foram realizadas em cada lado, de forma 

alternada, com um período mínimo de descanso de 60 segundos para cada 

mão. O maior valor registrado do braço dominante foi utilizado como força 

muscular máxima e os resultados obtidos foram comparados com valores de 

referências conforme o Consenso Europeu (45) com ponto de corte para 

dinapenia <20kg para mulheres e <30kg para homens.  

A capacidade funcional foi avaliada a partir do ECOG performance 

status (46) (Anexo 3). A escala foi desenvolvida pelo Eastern Cooperative 

Oncology Group (ECOG) e publicado em 1982 e é padrão na pesquisa clínica 

de câncer.  O ECOG descreve o nível de capacidade funcional de um paciente 

em termos de capacidade de cuidar de si mesmo, atividade diária e habilidade 

física categorizando o paciente em 5 graus de acordo com a sua condição 

atual: 0 - Totalmente ativo, capaz de realizar todo o desempenho que tinha pré-

doença sem restrições, 1- Restrito em atividade fisicamente extenuante, mas 

capaz de realizar trabalhos de natureza leve ou sedentária, por exemplo, 

trabalho de casa de luz, trabalho de escritório. 2- Capaz de todos os cuidados 

pessoais, mas incapaz de realizar qualquer atividade de trabalho; e mais de 

50% das horas de vigília, 3 - Capaz de apenas autocuidado limitado; confinado 

na cama ou cadeira mais de 50% das horas de vigília, 4 - Completamente 

desativado; não pode realizar nenhum autocuidado; totalmente confinado à 

cama ou cadeira, 5 - Óbito. 
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5.5.3. Avaliação da composição corporal 
 

 A composição corporal foi avaliada através de corte de imagem da 

porção da terceira vértebra lombar (L3) utilizando-se do exame de tomografia 

realizado pelo paciente no momento de estadiamento da doença – antes do 

início dos ciclos quimioterápicos. As imagens da porção L3 foram analisadas 

pelo software Slice-O-Matic (v.4.3, Tomovision, Montreal, Quebec, Canadá) 

que permite especificar a demarcação do tecido específico usando limites de 

unidades Hounsfield de -29 a +150 para os músculos esqueléticos (psoas, 

eretor da espinha, quadrado lombar, transverso abdominal, oblíquos interno e 

externo, reto abdominal), –150 a -50 para tecido adiposo visceral, e –190 a –30 

para subcutâneo e tecido adiposo intramuscular. As áreas transversais (cm2) 

foram calculadas para cada tecido pela soma dos pixels multiplicada pela área 

da superfície, cujos resultados indicaram quanto o paciente apresenta de 

massa magra, massa gorda e, baseados nos valores de ponto de corte, se 

apresentou sarcopenia ou não antes do início do tratamento.  

 O diagnóstico para sarcopenia foi baseado no padrão descrito pelo 

Consenso Europeu de Sarcopenia (45) que propõe o diagnóstico de sarcopenia 

baseado na presença de dois critérios: (1) redução da massa muscular e (2) 

prejuízo da função muscular. A avaliação da massa muscular foi realizada 

através das imagens de tomografia computadorizada, e a baixa muscularidade 

foi determinada conforme pontos de corte proposto por Martin et al (28). O 

prejuízo da função muscular foi avaliado pela presença de dinapenia. 

 A caquexia foi definida de acordo com os critérios propostos por Fearon 

(10) de perda de peso involuntária superior a 5% nos últimos seis meses (na 

ausência de inanição simples), ou IMC inferior a 20kg/m2 e qualquer perda de 

peso superior a 2% nos últimos seis meses, ou ainda índice de musculatura 

esquelética  consistente com sarcopenia e qualquer perda de peso superior a 

2% em um intervalo de seis meses. 
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5.5.4. Avaliação da toxicidade 
 

A toxicidade gastrointestinal foi obtida a partir de informações 

registradas em prontuários e entrevista ao paciente após o término de cada 

ciclo e nas 24, 48 e 72h subsequentes a cada quimioterapia. Já a toxicidade 

bioquímica foi mensurada através de análise dos exames bioquímicos 

realizados pelos pacientes na semana anterior a cada protocolo de 

quimioterapia. Os dados coletados foram inseridos em formulário específico, 

que englobava critérios adversos referentes a perda de peso, toxicidade 

hematológica, renal e gastrointestinal, conforme classificação do Common 

Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) | Protocol - National Cancer 

Institute (47)  versão 5.0. Esta categorização já é rotina do serviço e subdivide-

se em graus (0, 1, 2, 3 e 4), com as seguintes classificações: 0 = nenhum 

evento adverso ou dentro dos limites normais, 1 = evento adverso suave, 2 = 

evento adverso moderado, 3 = evento adverso grave e indesejável, 4 = evento 

adverso com risco de vida ou incapacitante. 

Foram definidos dois grupos de toxicidade, assim denominadas: 1) 

toxicidade gastrointenstinal, que incluía alterações como náusea, constipação, 

diarreia, anorexia, dor abdominal, gastrite, disfagia, xerostomia, refluxo, vômito, 

mucosite e perda de peso; e 2) toxicidade hematológica, que incluía alterações 

como: anemia, leucopenia, neutropenia, plaquetopenia e função renal 

(aumento da creatinina).  Foi considerado como toxicidade grave a presença de 

sintomas com grau acima de 3.  

Para a classificação de dose limite de toxicidade foi considerada a 

presença de um dos seguintes critérios: necessidade de redução de dose, 

espaçamento entre ciclos e interrupção do protocolo, conforme recomendado 

pelo CTCAE v 5.0. 

 

5.6. ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

As informações coletadas foram digitadas em planilha do Excel e 

importadas para o software SPSS, versão 20.0. As variáveis contínuas foram 

testadas quanto à normalidade da distribuição, pelo teste de Kolmogorov-

Smirnov e apresentaram distribuição normal para todas as variáveis. 
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Os dados clínicos e sociodemográficos foram expressos em frequência e 

média, com seus respectivos desvios padrão. A associação entre grupos 

sarcopênicos e não sarcopênicos, caquéticos e não caquéticos e a toxicidade e 

alterações nutricionais e da capacidade funcional nos primeiros três ciclos de 

quimioterapia foi realizada pelo teste de qui-quadrado ou teste exato de Fisher, 

a depender do número intergrupos. O risco de toxicidade foi mensurado a partir 

de regressão univariada e multivariada. 

A significância dos valores de P foi <0,05 - nível de significância adotado 

foi de 5%. 

 

5.7. ASPECTOS ÉTICOS  
 

A participação no estudo ocorreu por voluntariedade mediante a 

anuência e assinatura do TCLE em duas vias. O presente trabalho foi 

submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes da UFRN (CEP-HUOL), sob anuência e cadastro na 

Plataforma Brasil da instituição coparticipante (Liga Norteriograndense Contra o 

Câncer) e obteve os CAAE de aprovação 64765517.0.0000.5292 

(HUOL/UFRN) e  64765517.0.3001.5293 (Liga contra o Câncer). A folha de 

aprovação na Plataforma Brasil encontra-se no Anexo 1.  
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6. RESULTADOS 
 

Um total de 84 pacientes com câncer gastrointestinal foram inicialmente 

rastreados no Hospital da Liga Norteriograndense contra o Câncer, no período 

de Março/2017 a Fevereiro/2018. No entanto, apenas 60 pacientes foram 

incluídos neste estudo. 

A Tabela 1 descreve as características clínicas e sociodemográficas dos 

pacientes, os protocolos de quimioterapia, bem como os aspectos nutricionais. 

Como se observa na tabela, a maioria dos pacientes era do sexo masculino 

(55%), com média de idade de 60 anos. O câncer colorretal foi o mais 

prevalente, representando quase metade da população, seguido pelo câncer 

gástrico. Também pode-se observar que a maioria dos pacientes apresentava 

estado de eutrofia, todavia, 55% da amostra preenchia os critérios para 

caquexia e quase 24% dos avaliados eram sarcopênicos. A maioria dos 

pacientes apresentou boa capacidade funcional ao início do tratamento 

(ECOG-PS <2). Dados adicionais expõem que quatro pacientes morreram 

durante o seguimento (média de 55 dias de acompanhamento) devido alta 

toxicidade da quimioterapia (em especial, neutropenia febril). 

As frequências de toxicidades hematológica e gastrointestinal estão 

apresentadas na Tabela 2. As toxicidades gastrointestinais mais prevalentes 

foram náusea, diarreia (ciclo 1, 2 e 3), dor abdominal (ciclo 1) e anorexia (ciclo 

3). A neutropenia foi a toxicidade mais incidente entre as hematológicas no 

ciclo 1 e 2. No entanto, a mesma prevalência foi observada para leucopenia, 

anemia e neutropenia no ciclo 3. Nenhum paciente do estudo apresentou 

plaquetopenia ou creatinina elevada (toxicidade renal). A desnutrição aumentou 

consideravelmente durante a quimioterapia, e a ASG-ppp identificou 58% dos 

pacientes desnutridos no ciclo 1 e quase 86% no último ciclo. Os resultados do 

estado de dynapenia e ECOG-PS também pioraram durante o 

acompanhamento. 

 A Tabela 3 mostra a associação entre sarcopenia, caquexia e atenuação 

muscular com as toxicidades. A sarcopenia foi associada à anorexia no ciclo 1 

(p = 0,045) e náusea no ciclo 2 (p = 0,044). Pacientes com baixa atenuação 

muscular apresentaram toxicidade de náusea significativamente maior no ciclo 

1 (p = 0,031). A caquexia foi associada a náusea (p = 0,02) no primeiro ciclo. A 
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anorexia foi associada à caquexia no primeiro e segundo ciclo (p = 0,001 e p = 

0,026, respectivamente). Os pacientes caquéticos tiveram significativamente 

mais DLT em todos os ciclos. A relação entre as toxicidades bioquímicas e 

composição corporal mostrou uma associação entre sarcopenia e leucopenia 

durante a quimioterapia (p = 0,036). No geral, pacientes com sarcopenia, baixa 

atenuação muscular e caquexia apresentaram mais toxicidade severa durante 

o tratamento. 

 Preditores de toxicidade quimioterápica (DLT) foram identificados nos 

modelos de regressão de Cox univariada e multivariada (Tabela 4) após ajuste 

para a presença de metástase e protocolo de quimioterapia com resultados 

significativos para caquexia (HR = 10,65; IC 2,99 - 37,99, p <0,01) e escala de 

capacidade funcional ECOG (HR = 3,56; CI 2,10 - 18,45, p = 0,03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Tabela 1.Características clínicas e aspectos nutricionais dos pacientes(n = 60). 
 n (%) Média (DP) 

Idade (anos)  60,9 (14,0) 
≤ 60 anos 27 (45)  
> 60 anos 33 (55)  

Sexo   
Feminino 27 (45)  
Masculino 33 (55)  

Etnia   
Caucasiano  18 (30)  
Não caucasiano 42 (70)  

Localização do tumor   
Esôfago 6 (10,0)  
Estômago 14 (23,3)  
Colon e reto 36 (60,0)  
Outros 4 (6,7)  

Estadiamento clínico (TNM)   
II 8 (13,3)  
III 24 (40,0)  
IV 28 (46,7)  

Modalidade de tratamento   
Quimioterapia 12 (20,0)  
Quimioterapia + Radioterapia 21 (35,0)  
Quimioterapia + Cirurgia 20 (33,3)  
Quimioterapia + RTx + Cirurgia 7 (11,7)  

Protocolo de Quimioterapia   
5FU + Leucovorin 36 (46,7)  
FOLFOX 12 (15,6)  
Paclitaxel + Carboplatina 11 (14,3)  
Outros 4 (5,2)  

Estatura (m)  1,60 (0,09) 
Peso (kg)  61,5 (14,9) 
Índice de Massa Corporal (kg/m2):   24,5 (5,7) 

Desnutrido 6 (10,0)  
Eutrófico  26 (43,3)  
Sobrepeso  19 (31,7)  
Obeso  9 (15,0)  

Perda de peso em 6 meses (%)  12,4 (8,8) 
Índice muscular esquelético (cm2/m2)   

Masculino  53,5 (10,1) 
Feminino  46,4 (8,4) 

Atenuação muscular (HU)  37,8 (9,1) 
Baixa atenuação muscular 30 (50,0)  
Sarcopenia  14 (23,3)  
ASG - ppp   

Bem nutrido 25 (41,7)  
Desnutrido 35 (58,3)  

ECOG Performance Status   
0 -1  47 (78,3)  
2 13 (21,7)  

ASG-ppp: Avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente. 5FU= 5 
Fluorouracil HU= Unidades de Hounsfield. 
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Tabela 2. Frequência de toxicidades hematológicas e 
gastrointestionais e dose limite de toxicidade durante quimioterapia.  

Variáveis 
Ciclo 1 

(n=60/100%) 
Ciclo 2 

(n=58/100%) 
Ciclo 3 

(n=36/100%) 

Toxicidades hematológicas 

Anemia 3 (5,0) 7 (12,1) 4 (11,1) 
Leucopenia 4 (6,6) 5 (8,6) 2 (5,6) 
Neutropenia 7 (11,6) 2 (3,5) 2 (5,6) 

Toxicidades gastrointestinais 

Anorexia 7 (11,6) 11 (19,0) 9 (25,0) 
Constipação 3 (5,0) 2 (3,5) 3 (8,3) 
Diarreia 8 (13,3) 14 (24,1) 6 (16,7) 
Dor abdominal 14 (23,3) 6 (10,3) 4 (11,1) 
Disfagia 6 (10,0) 3 (5,2) 3 (8,3) 
Gastrite 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,8) 
Mucosite 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
Nausea 15 (25,0) 8 (13,8) 12 (33,3) 
Refluxo 0 (0,0) 1 (1,7) 1 (2,8) 
Vômito 3 (5,0) 4 (6,9) 1 (2,8) 
Perda de peso 0 (0,0) 2 (3,5) 0 (0,0) 
Xerostomia 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (5,6) 

Dose limite de toxicidade 

Presente 14 (23,3) 12 (20,7) 8 (22,2) 
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BMA = Baixa atenuação muscular; DLT = Dose limite de toxicidade. *Teste Qui-quadrado  #Teste exato de Fisher 

Tabela 3. Associações entre as toxicidades e composição corporal durante quimioterapia (n= 60) 

  Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Variáveis  
BAM 

(n=30/50%) 

Sarcopenia  

(n=14/23,3%) 

Caqexia 

(n=33/55%) 

BAM 

(n=29/50%) 

Sarcopenia  

(n=13/22%) 

Caquexia 

(n=31/53,4%) 

BAM 

(n=22/61,1%) 

Sarcopenia  

(n=12/33,3%) 

Caquexia 

(n=24/66,7%) 

Hematológicas          

Anemia  3 2 3 3 2 2 2 1 3 

Leucopenia  2 3# 4 3 2 3 2 2 2 

Neutropenia  3 3 6 3 1 4 1 0 0 

Gastrointestinal    

Diarreia  5 1 7 8 2 8 4 1 5 

Dor abdominal   7 4 8 4 3 5 2 2 4 

Náusea  11* 6 12* 11 7* 13 8 6 10 

Anorexia  6 4* 7# 5 4 9* 5 4 8 

Disfagia  2 3 3 2 0 3 2 2 3 

Vômito  2 0 3 3 1 3 1 0 1 

Constipação  3 2 3 2 0 1 3 1 2 

Perda de peso  0 0 0 2 1 2 0 0 0 

Xerostomia  0 0 0 0 0 0 0 1 2 

Gastrite  1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Refluxo  0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Mucosite  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         DLT  8 10 12# 7 9 11* 6 7 8# 



36 
 

Tabela 4. Regressão univariada e multivariada para análise de associação entre toxicidade com 
composição corporal, capacidade functional e estado nutricional (n = 60).  

 Univariada 
HR (95% IC) 

P-valor Multivariada* 
HR (95% IC) 

P-valor 

Idade (anos)  0,78   
   ≤ 60 anos 1    
   > 60 anos 0,78 (0,35 – 1,71)    
Sexo  0,14   
   Feminino 1    
   Masculino 0,55 (0,25 – 1,21)    
Etnia  0,95   
   Não caucasiano 1    
   Caucasiano 1,03 (0,43 – 2,46)    
História de tabagismo  0,52   
   Nunca fumou 1    
   Ex-fumante 0,68 (0,29 – 1,59)    
   Fumante atual 1,93 (0,25 – 14,89)    
Tempo de diagnóstico  0,23   

1 – 2 meses 1    

3 – 6 meses 1,82 (0,42 – 7,89)    

> 6 meses 0,84 (0,16 – 4,35)    

Modalidades de tratamento  0,87   

Quimioterapia 1    

Quimioterapia + radioterapia 0,88 (0,29 – 2,70)    

Quimioterapia +  Cirurgia 0,96 (0,32 – 2,95)    

Quimioterapia  + RT +  

cirurgia 

1,51 (0,41 – 5,64)    

Protocolo de quimioterapia  0,30   
 5FU + Leucovorin 1    
 FOLFOX 0,77 (0,22 – 2,69)    
  Paclitaxel + Carboplatina 1,92 (0,73 – 5,09)    
Outros 2,59 (0,73 – 9,15)    
Estadiamento clínico TNM  0,76   
   II 1    
   III 0,70 (0,22 – 2,72)    
   IV 0,93 (0,30 – 2,89)    
Presença de metástase 1,21 (0,55 – 2,65) 0,64   
Índice de massa corporal  0,14   
   ≤ 25 kg/m² 1    
   > 25 kg/m² 1,93 (0,77 – 4,82)    
ASG - ppp   0,44   
   Bem nutrido 1    
   Desnutrido 0,73 (0,33 – 1,60)    
Dinapenia 3,58 (0,84 – 15,22) 0,09   
Sarcopenia 2,23 (0,98 – 5,06) 0,06   
Baixa atenuação muscular 1,90 (0,85 – 4,24) 0,11   
Caquexia 9,00 (2,68 – 30,24) < 0,001 10,65 (2,99 – 37,99) < 0,001 
Escala ECOG  0,01  < 0,001 
   0 -1 1  1  
   > 2 5,88 (2,54 – 13,63)  6,51 (2,10 – 18,45)  

ASG - ppp = Avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente; Modelo de 

regressão ajustado para presença de metástases e protocolo de quimioterapia. 5FU = 5 

Fluorouracil  
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7. DISCUSSÃO 
 

 A avaliação do estado nutricional e identificação da sarcopenia e caquexia 

contribuem para a decisão sobre quais pacientes se beneficiariam de cuidados mais 

individualizados durante o tratamento quimioterápico. Este foi o primeiro estudo a 

demonstrar que, embora todas as medidas de perda de massa muscular 

(sarcopenia, atenuação muscular e caquexia) tenham associação com algumas 

variáveis de toxicidade gastrointestinal, apenas a caquexia e capacidade funcional 

(ECOG - PS) foram preditores limitantes da toxicidade no decorrer do tratamento. 

 Estudos anteriores já haviam mostrado a associação entre sarcopenia e 

toxicidade para diferentes cânceres gastrointestinais, como cólon e reto [37], 

esôfago [48] e câncer gástrico [49]. No entanto, este é o primeiro estudo prospectivo 

a rastrear pacientes durante três ciclos de quimioterapia, e também avaliar outros 

parâmetros de perda de massa muscular e capacidade funcional. Essas análises 

podem contribuir para melhor compreensão das variáveis que influenciam na 

toxicidade e no prognóstico de pacientes com câncer gastrointestinal. 

 O estado nutricional dos pacientes ao início do estudo foi semelhante a outros 

da literatura, que indicam adequação do IMC concomitante a frequências 

consideráveis de sarcopenia e caquexia. Como observado em outros trabalhos, esse 

panorama reflete as crescentes taxas de sobrepeso e obesidade nessa população e 

propõe que menor importância deve ser dada ao IMC [50]. A simples aferição do 

peso corporal para quantificar a caquexia não é adequada, pois isso não leva em 

conta o acúmulo de fluído, a grande carga tumoral e a atrofia de órgãos viscerais 

gordurosos presente em pacientes com câncer [51]. Dessa forma, os estudos 

associam diretamente o diagnóstico de caquexia à sarcopenia, definida como baixa 

massa muscular. 

 A prevalência de sarcopenia e caquexia foi de quase 52%. Além disso, 

metade da amostra apresentou baixa atenuação muscular. No que diz respeito à 

caquexia, sabe-se que esta induz inflamação sistêmica e ocasiona alterações 

metabólicas, que, em combinação com uma diminuição nos estoques de proteína 

corporal, podem explicar o mau prognóstico nesses pacientes [52]. No presente 

estudo, a prevalência de sarcopenia foi de 23% ao início da quimioterapia. Segundo 

Ryan [8], a sarcopenia está presente em 20 a 70% dos pacientes oncológicos, a 

depender do local do tumor e do ponto de corte de sarcopenia utilizado, limitação 
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para comparação dos estudos devido à variedade de pontos de corte para a 

sarcopenia foram utilizados [31, 28, 10]. Em outros estudos, atenuação muscular 

reduzida também foi associada com mau prognóstico, como aumento da fadiga – 

provavelmente em decorrência de infiltração gordurosa no músculo [53]. Em 

pacientes com carcinoma de células renais [54], uma maior densidade muscular foi 

independentemente associada à sobrevida (HR = 1,85; p = 0,004), e baixa 

atenuação muscular em pacientes com melanoma metastático foi associada a altos 

graus de toxicidade relacionados ao sistema imune (OR = 3,57, IC 95%: 1,09-11,77, 

P = 0,036) [53]. 

 No presente estudo, cinquenta e quatro (75%) pacientes apresentaram algum 

grau de toxicidade autorreferida durante a quimioterapia. As toxicidades mais 

frequentes foram náusea, diarreia e anorexia. Em um estudo com pacientes com 

câncer colorretal (CCR) em tratamento com o protocolo 5-flurouracil (5-FU) / 

leucovorin, Prado et al. [37] constataram que neutropenia, diarreia e náusea também 

eram as toxicidades mais frequentes. Resultados semelhantes foram observados 

por Kim et al. [55] e Ziętarska et al. [56]. Em relação às toxicidades hematológicas, 

não houve diferença significativa na associação de toxicidade grave de neutropenia, 

anemia, creatinina e plaquetopenia entre os pacientes sarcopênicos ou não 

sarcopênicos, caquéticos ou não caquéticos ao início do estudo. Miyata et al. [48] 

também não encontraram diferença significativa em pacientes durante quimioterapia 

neoadjuvante para câncer de esôfago. Esta ausência de toxicidade grave 

provavelmente é explicada pelos altos pontos de corte para toxicidade bioquímica 

adotados na literatura [8] de modo a garantir a segurança do paciente. 

 Em nosso estudo, pacientes com baixa massa muscular (sarcopenia), 

caquexia e baixa atenuação muscular apresentaram maiores valores de toxicidade 

em relação aos seus controles, porém sem significância estatística para a maioria 

das variáveis. Esse resultado pode ser parcialmente atribuído ao bom controle da 

dose do tratamento quimioterápico que minimizou os efeitos adversos, uma vez que 

a relação entre redução da massa muscular e toxicidade à quimioterapia é 

conhecida [57, 42]. Outros estudos mostraram resultados semelhantes, encontrando 

a composição corporal que é preditiva de toxicidades grau 3-4 em pacientes com 

CCR [41, 29]. Esforços devem ser feitos pela equipe médica para reduzir a 

toxicidade durante os ciclos de quimioterapia de modo a evitar a redução da dose ou 

a interrupção do tratamento. 
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 A frequência DLT foi relativamente alta na amostra, em que os pacientes 

caquéticos experimentaram significativamente mais DLT do que os pacientes não 

caquéticos. Para parâmetros de massa muscular, não foi observada associação 

entre sarcopenia e DLT. Diferentemente, Mir et al. [57], na avaliação de pacientes 

com carcinoma hepatocelular, observaram que pacientes sarcopênicos 

experimentaram significativamente mais DLT que pacientes não sarcopênicos (82% 

versus 31%, p = 0,005). Da mesma forma, Cousin [58] analisou diferentes protocolos 

de quimioterapia e concluiu que, independentemente do tipo de quimioterápico, os 

pacientes com um grau de toxicidade mais elevado tinham significativamente menor 

MMI. Em uma coorte de pacientes que receberam tratamento neoadjuvante para 

câncer esôfago-gástrico, Tan [42] mostrou que a presença de sarcopenia estava 

significativamente associada à DLT (54,5 versus 28,9%). Em resumo, esses estudos 

(que não avaliaram a presença de caquexia) demonstraram que a diminuição da 

massa muscular e a presença de sarcopenia estão associados a um mau 

prognóstico e menor sobrevida após a quimioterapia, independente do protocolo ou 

localização do tumor gastrointestinal. Futuras pesquisas que investigam a redução 

de dose em pacientes com sarcopenia, caquexia e atenuação muscular são 

necessárias para esclarecer o impacto da composição corporal na DLT. 

 O presente modelo univariado sugeriu uma associação entre caquexia e 

ECOG com toxicidades, que se manteve quando o modelo foi ajustado em análises 

multivariadas. Pacientes com baixo status de desempenho (ECOG-PS ≥ 2) 

geralmente toleram mal a quimioterapia, com aumento da toxicidade em 

comparação com pacientes com ECOG-PS 0–1 [59, 60]. No presente estudo, uma 

baixa capacidade funcional também foi preditora de toxicidade em pacientes com 

câncer gastrointestinal. Isso ressalta a necessidade de identificar características 

clínicas de pacientes com mau status de performance, no intuito de evitar o 

tratamento com dose excessiva. Embora a baixa massa muscular e a baixa 

atenuação muscular tenham sido associadas à menor tolerância à quimioterapia [53, 

61, 62] e a baixa atenuação muscular seja altamente prevalente no presente estudo, 

não encontramos essa associação. Uma possível explicação é a alta prevalência de 

caquexia em pacientes, ou o pequeno tamanho da amostra. 

 Uma proporção relativamente alta de pacientes apresentou caquexia, mas 

não muito alta, quando comparada a outros estudos (acima de 60%) [52, 63]. No 

nosso trabalho, a caquexia foi o melhor preditor de toxicidade na amostra, enquanto 
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a sarcopenia não foi preditor no modelo de regressão, o que difere de outros 

estudos da literatura. Esta condição pode estar associada ao aumento da toxicidade 

do tratamento o que freqüentemente requer uma interrupção prematura. 

 Além disso, pacientes caquéticos tiveram baixo desempenho pelo ECOG, o 

que provavelmente desenvolveu um ciclo vicioso. A caquexia reduz a possibilidade 

do uso de agentes citotóxicos, levando à progressão da doença, e isso, por sua vez, 

promove o desenvolvimento de caquexia resistente com piora da capacidade 

funcional [56]. A maioria das pesquisas até o momento tem se concentrado no 

tratamento da depleção muscular como parte da síndrome de caquexia usando 

intervenções nutricionais, de exercício e farmacológicas; entretanto, essas terapias 

de agente único não forneceram resultados promissores [64]. 

 Como a sarcopenia, a ferramenta de avaliação nutricional ASG-ppp não foi 

preditiva de toxicidade. Embora não haja consenso sobre a ferramenta ideal a ser 

empregada no cenário de oncologia, poucas pesquisas foram realizadas para avaliar 

se as ferramentas atualmente em uso estão capturando adequadamente os 

pacientes com síndromes relacionadas à nutrição [52], Outra informação relevante é 

que mesmo a desnutrição sendo uma característica frequente de pacientes com 

câncer avançado, e que 58,3% dos pacientes do nosso estudo apresentassem um 

diagnóstico de desnutrição no início do tratamento quimioterápico por ASG-ppp, 

46,7% desses pacientes estavam com sobrepeso ou obesos neste momento inicial. 

Essa questão precisa ser mais discutida em estudos futuros, com foco na obesidade 

sarcopênica. 

 De acordo com o nosso conhecimento, este foi o o primeiro estudo a avaliar 

imagens de TC e comparar diferentes parâmetros do estado nutricional, composição 

corporal e ferramentas de capacidade funcional para prever de forma prospectiva a 

toxicidade em diferentes ciclos de quimioterapia. No entanto, reconhecemos que o 

estudo tem várias limitações. Inicialmente lista-se que foi realizada uma investigação 

unicêntrica com tamanho de amostra pequeno. Portanto, nossos resultados devem 

ser interpretados com cautela antes de serem extrapolados para a população em 

geral. Outra limitação foi a avaliação da toxicidade gastrintestinal apenas 72 horas 

após cada ciclo do QT. Sabe-se que algumas toxicidades podem ocorrer após esse 

período [56], e isso pode ter subestimado a frequência de toxicidade. Os diferentes 

locais primários do câncer e, consequentemente, seus diferentes esquemas 

quimioterápicos também devem ser reconhecidos como uma limitação. Outro fator 
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que merece ser lembrado é que 35% dos pacientes estavam em tratamento 

radioterápico concomitante à quimioterapia, e as toxicidades podem ter sido 

decorrentes dessa outra modalidade de tratamento. Por fim, neste estudo a 

capacidade funcional foi medida apenas pela Escala ECOG-PS, não utilizando 

testes de desempenho físico como a velocidade de marcha habitual, a partir do teste 

de caminhada de 6 minutos. 

 Apesar das limitações, o ponto forte deste estudo está no maior tempo de 

seguimento e a possibilidade de avaliação do estado nutricional longitudinal e 

monitoramento da capacidade funcional. Assim, este estudo contribui para estreitar 

a lacuna na literatura sobre a relação na caquexia ao início do tratamento, 

sarcopenia, densidade muscular e capacidade funcional com implicações na 

avaliação de toxicidades durante 3 ciclos. 
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8. CONCLUSÃO 
 

 Em conclusão, nossos achados sugerem que o ECOG-PS e o diagnóstico de 

caquexia foram melhores que a sarcopenia e a atenuação muscular na predição de 

toxicidade hematológica e gastrointestinal durante a quimioterapia em uma 

população com câncer gastrointestinal. Na prática, a aplicação e o uso dos critérios 

diagnósticos para caquexia com base na sarcopenia por TC (o método padrão-ouro 

de análise da composição corporal em pacientes oncológicos) podem ser usados 

para prever desfechos clínicos adversos e identificar pacientes que necessitam de 

terapia nutricional mais específica. 
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9. TRAJETÓRIA ACADÊMICA 
 

Nossos resultados sugerem que, diferente da sarcopenia e qualidade 

muscular, o diagnóstico da caquexia foi melhor preditor para toxicidades durante 

primeiros ciclos de quimioterapia em pacientes com neoplasias do trato 

gastrointestinal. 

No nosso conhecimento, esse é o primeiro estudo a comparar imagens de 

tomografia computadorizada, padrão ouro em avaliação de composição corporal no 

paciente oncológico, com demais parâmetros de avaliação do estado nutricional e 

capacidade funcional. A utilização de imagens de TC – realizadas no início do 

tratamento, para estadiamento da doença – pode ser utilizada também de modo a 

identificar pacientes com alterações de composição corporal que se beneficiem de 

uma terapia nutricional mais específica.  

Dados adicionais do presente estudo foram apresentados na forma de pôster 

intitulado “Elaboração e testagem preliminar de um instrumento para Avaliação de 

toxicidade nutricional em pacientes submetidos a Quimioterapia” no V Congresso da 

Liga Contra o Câncer, no período de 11 a 13 de Maio de 2017. Além disso, demais 

resultados da pesquisa estão sendo compilados para submissão ao Congresso 

Brasileiro de Nutrição Oncológica, a ser realizado em Novembro do presente ano. 

Avaliações complementares, como aplicação de questionário específico de 

qualidade de vida (QLQ -30), no decorrer do estudo também serão submetidas na 

forma de artigo em periódicos da área de Nutrição.  

 Na união da teoria e prática, a pesquisa possibilitou ampla leitura e 

conhecimento dos conteúdos de Nutrição em Oncologia, Sarcopenia e Caquexia, 

com participação na disciplina de Dietoterapia II auxiliando nas aulas referentes a 

esta temática.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Aprovação do Trabalho na Plataforma Brasil 
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Anexo 2. Modelo - Avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente (ASG-

ppp) 
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Anexo 3. ECOG Performance Status 
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online along with an article or a book chapter. This feature can add dimension to the author's article, as certain 
information cannot be printed or is more convenient in electronic form. 
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 Please include in each file the following information: article title, journal name, author names; affiliation and e-
mail address of the corresponding author. 

 To accommodate user downloads, please keep in mind that larger-sized files may require very long download 
times and that some users may experience other problems during downloading. 

Audio, Video, and Animations 

 Always use MPEG-1 (.mpg) format. 

Text and Presentations 

 Submit your material in PDF format; .doc or .ppt files are not suitable for long-term viability. 

 A collection of figures may also be combined in a PDF file. 

Spreadsheets 

 Spreadsheets should be converted to PDF if no interaction with the data is intended. 

 If the readers should be encouraged to make their own calculations, spreadsheets should be submitted as .xls 
files (MS Excel). 

Specialized Formats 

 Specialized format such as .pdb (chemical), .wrl (VRML), .nb (Mathematica notebook), and .tex can also be 
supplied. 

Collecting Multiple Files 

 It is possible to collect multiple files in a .zip or .gz file. 

Numbering 

 If supplying any supplementary material, the text must make specific mention of the material as a citation, 
similar to that of figures and tables. 

 Refer to the supplementary files as “Online Resource”, e.g., "... as shown in the animation (Online Resource 
3)", “... additional data are given in Online Resource 4”. 

 Name the files consecutively, e.g. “ESM_3.mpg”, “ESM_4.pdf”. 

Captions 

 For each supplementary material, please supply a concise caption describing the content of the file. 

Processing of supplementary files 

 Electronic supplementary material will be published as received from the author without any conversion, 
editing, or reformatting. 

Accessibility 

In order to give people of all abilities and disabilities access to the content of your supplementary files, please make sure 
that 

 The manuscript contains a descriptive caption for each supplementary material 

 Video files do not contain anything that flashes more than three times per second (so that users prone to 
seizures caused by such effects are not put at risk 

 Upon acceptance of your article you will receive a link to Springer’s MyPublication web page where you can 
confirm the publication of your article with open access under the Creative Commons Attribution 
Noncommercial License and indicate whether you wish to order offprints or printing of figures in color. Once 
the Author Query Application has been completed, your article will be processed and you will receive the 
proofs. 

 Offprints 

 Offprints can be ordered by the corresponding author. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1. Termo de consentimento livre e esclarecido.  
 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 Esclarecimentos  

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Composição corporal e 

toxicidade em pacientes com neoplasias do trato gastrointestinal submetidos a 

tratamento quimioterápico”, que tem como pesquisador responsável a Professora Doutora 

Ana Paula Trussardi Fayh, e assistente principal a nutricionista e aluno de mestrado Ilanna 

Marques Gomes da Rocha. Esta pesquisa pretende avaliar uma possível alteração do estado 

nutricional e da composição corporal durante o tratamento quimioterápico.  
O motivo que nos leva a fazer este estudo é a necessidade de saber de que modo a composição 

corporal do paciente com câncer do trato gastrointestinal irá se relacionar com a toxicidade da 

quimioterapia. Caso você autorize sua participação no estudo, todas as etapas da pesquisa 

ocorrerão nas dependências da Liga Norteriograndense Contra o Câncer, durante o tratamento 

padrão da doença. O primeiro momento será utilizado para a aplicação de um questionário 

contendo perguntas sobre suas condições financeiras, de moradia e escolaridade. Após, você 

deverá responder um questionário sobre a sua alimentação habitual e possíveis alterações de 

peso. Finalizada esta etapa, nós avaliaremos o seu peso, sua altura, e avaliação da sua reserva de 

músculos, medindo a força do seu aperto de mão e medindo sua musculatura abdominal através da 

análise da imagem da sua tomografia computadorizada já realizada anteriormente. Esta avaliação 

completa leva em torno de 20 minutos para ser realizada. Do seu prontuário, em um momento 

posterior à avaliação, serão coletadas informações sobre o seu tipo de câncer e tratamento e a 

imagem da tomografia.  

Durante a realização deste estudo, a previsão de riscos é mínima, pois serão realizadas 

observações e medidas que já são feitas na rotina do diagnóstico e acompanhamento 

nutricional de pacientes que estão realizando tratamento para o câncer. Desta forma, o risco 

refere-se mais ao desconforto de responder alguma pergunta sobre sua condição financeira ou 

a alguma eventual vergonha na medida do seu peso, sua altura ou sua reserva muscular. Para 

minimizar estes desconfortos, todos os pesquisadores que entrarão em contato com você 

estarão treinados e capacitados para deixar você à vontade para não responder alguma 

pergunta específica, e as medidas citadas serão realizadas em um local reservado e com 

privacidade. Em qualquer momento, se for do seu desejo, poderemos interromper estas 

medidas e realizá-las em outro momento, após esclarecimentos. Caso você não queira a 

continuidade da realização destas medidas, você pode se retirar do estudo.  

 Como benefícios à sua participação na pesquisa, você receberá o retorno da sua 

avaliação nutricional completa, e um nutricionista irá te fornecer orientações para melhorar ou 

manter o seu estado nutricional. Algumas avaliações realizadas podem detectar a desnutrição 

de forma precoce, o que é um grande benefício para você, pois podemos tratar esta alteração 

do estado nutricional antes de ele comprometer sua saúde e/ou prejudicar o seu tratamento.  

Rubrica do Participante/Responsável legal: Rubrica do Pesquisador: 

 

 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a pesquisa, você terá 

direito a assistência gratuita que será prestada pela nutricionista responsável pelo projeto. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Profa. 

Dra. Ana Paula Trussardi Fayh, cujo telefone é (84)99426-3363, 3342-2291 ou por e-mail 

apfayh@yahoo.com.br. Dúvidas também podem ser escçarecidas com a assistente Ilanna 

Marques Gomes da Rocha, pelo telefone (84) 99918-4735 e email 

Ilanna.marques@gmail.com. 

Você tem o direito de recusar sua autorização, em qualquer fase da pesquisa, sem 

nenhum prejuízo para você. Os dados coletados serão confidenciais e serão divulgados apenas 

em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhuma informação 

que possa identificá-lo(a). 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de cinco anos. 

Se você tiver algum gasto pela participação dele(a) nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado para você. Se você sofrer algum dano comprovadamente 

decorrente desta pesquisa, será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone 3342-5003. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com os 

pesquisadores responsáveis.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

“Composição Corporal e toxicidade em pacientes de neoplasias do Trato gastrointestinal 

submetidos a tratamento quimioterápico”, e autorizo a divulgação das informações por 

mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

 

 Natal, _____ de ___________ de ______________________. 

 

Assinatura do voluntário de pesquisa: 

______________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável: 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

representante legal 

mailto:apfayh@yahoo.com.br
mailto:Ilanna.marques@gmail.com
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Apêndice 2. Ficha de coleta de dados dos pacientes 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROJETO DE PESQUISA: QUIMIOTOXICIDADE E COMPOSIÇÃO CORPORAL EM PACIENTES COM NEOPLASIAS 

Data: ___/___/___    Nº prontuário:           Data TC:___/___/___   

Nome:___________________________________________________ Data Nascimento: __/____/_____ 

Idade: ________ Sexo: (1) masculino (2) feminino  Raça: (1) caucasiana  (2) não caucasiana_________ 

Diagnóstico principal: ___________________Tempo de doença:_________Fone: ____________ 

Tratamento: (1) Qt (2) Rt  (3) Cirurgia (4) combinado  Periodicidade dos Ciclos  QT: __________ 

Cirurgia realizada: _____________________________Estadiamento:___________  

idade: ___sexo: ____ 

raça: _____ 

tempodoenc:______ 

ttorealizado: ______ 

estadiam:_ 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

Estado Civil (1) solteiro (2) casado(3) viúvo (4) divorciado 

Moradia (1) casa própria (2) alugada (3) emprestada (4) mora com parentes (5) institucionalizado 

Quantas pessoas moram na casa_______ (0) moro sozinho (88) institucionalizado 

Renda total (de todos os moradores, benefícios, pensões e programas):________ (00) institucionalizado 

Origem da água do domicílio (1) CAERN (2) acesso público (3) cisterna (4)CAERN mais cisterna 

Tipo de esgoto sanitário (1) esgoto a céu aberto (2) rede pública (encanado) (3) fossa séptica (4) Outro  

Coleta do lixo (1) caminhão prefeitura (2) queimado/enterrado (3) Jogado próximo a casa (4) Outro  

estadocivil:_____ 

moradia:_____ 

qtdademora: ____ 

renda: ______ 

agua: _____ 

esgoto: ____ 

lixo: ______ 

DADOS SOBRE ESTADO NUTRICIONAL E SAÚDE 

Condição atual: (1) acamado (2) cama e cadeira   (3) deambulante 

O que a Sra acha do seu estado de saúde no último mês? (Ler as opções) 

(1) Muito bom (2) Bom (3) Regular (4) Fraco (5) Péssimo (99) Não sei 

A Sra fuma ou já fumou cigarro/cachimbo/charuto? (0) Não (1) Sim, ex-fumante  (2) Sim, ainda fumo  (99) 

Não sabe Se fuma, quantos cigarros/cachimbo/charuto por dia? ____(88) não aplica (99) não sei 

A  Sra consome, mesmo que eventualmente, bebidas alcoólicas? (0) Não(1) Sim  (99) Não sei 

A Sra costuma realizar exercícios físicos periodicamente? (0) Não(1) Sim  (99) Não sei 

Se pratica, quais exercícios que costuma praticar? (0) aeróbicos (caminhada ou corrida) (1) força 

(musculação)  (3) combinado     (88) não se aplica.  Minutos/semana: __________________ 

Condição: ____ 

percepsaude: _____ 

fumo: _______ 

qtdadefumo: _____ 

alcool: _______ 

exercicio: ______ 

tipoexerc:_____ 

tempoexerc: _____ 

Toxicidade 1º ciclo 

Data QT:  

Toxicidade 2º ciclo 

Data QT: 

Toxicidade 3º ciclo 

Data QT: 

Anemia (          ) Disfagia(          ) Anemia (          ) Disfagia(          ) Anemia (          ) Disfagia(          ) 

Neutrofilo(          ) Gastrite(          ) Neutrofilo(          ) Gastrite(          ) Neutrofilo(          ) Gastrite(          ) 

Plaqueta(          ) Refluxo(          ) Plaqueta(          ) Refluxo(          ) Plaqueta(          ) Refluxo(          ) 

Creatinina(         ) Dor abd(          ) Creatinina(         ) Dor abd(          ) Creatinina(         ) Dor abd(          ) 

Perda peso(         ) Nausea(          ) Perda peso(         ) Nausea(          ) Perda peso(         ) Nausea(          ) 

Constipação(       ) Vômito(          ) Constipação(      ) Vômito(          ) Constipação(       ) Vômito(          ) 

Diarreia(          ) Mucosite(          ) Diarreia(          ) Mucosite(          ) Diarreia(          ) Mucosite(          ) 

Xerostomia(        ) Anorexia(          ) Xerostomia(        ) Anorexia(          ) Xerostomia(        ) Anorexia(          ) 

Toxicidade ciclo 1 auto relatada:  Toxicidade ciclo 2 auto relatada:  

 

Toxicidade ciclo 3 auto relatada:  

Esquema/dose QT:  Esquema/dose QT: Esquema/dose QT: 

Medicamentos prescritos: Medicamentos prescritos: Medicamentos prescritos: 

 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA, DA FORÇA MUSCULARE CAPACIDADE FUNCIONAL 

Estatura (m):_________ Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Massa Corporal (kg):     

Força do aperto de mão direita (kg):    

Força do aperto de mão esquerda (kg)    

ECOG Pré:________    


