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RESUMO 

 

 

Introdução: O câncer de mama (CM) revela-se como um dos principais problemas de saúde 

entre as mulheres, que pode repercutir em morbidade e mortalidade. Atualmente a neoplasia da 

mama tem grandes chances de cura, devido ao diagnóstico precoce e aos tratamentos menos 

agressivos e mais efetivos, que ainda provocam efeitos deletérios. Dentre estes, destacam-se 

prejuízos na qualidade do sono e na funcionalidade, que contribui negativamente na saúde de 

mulheres sobreviventes ao CM. Observou-se escassez de estudos semelhantes relacionado à 

temática. Objetivo: Avaliar a qualidade do sono, a funcionalidade e suas associações clinicas 

em mulheres sobreviventes ao câncer de mama e fora do tratamento clínico. Metodologia: 

Trata-se de um estudo transversal, realizado com 32 mulheres sobreviventes ao CM, com pelo 

menos um ano após o tratamento clínico entre os meses de janeiro e setembro de 2018. Os 

instrumentos de coleta de dados foram constituídos de informações gerais e clínicas da doença 

e os questionários World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 

2.0); Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI); Functional Assessment of Cancer 

Therapy-Fatigue (FACT-F); Disabilities of the arm and Shoulder (DASH); International 

Physical Activity Questionnaire (IPAQ, versão curta), além do teste de caminhada de seis 

minutos (TC6). Analisou-se estatisticamente através do SPSS 20.0. O teste Shapiro-Wilk foi 

aplicado para a normalidade dos dados e foi utilizado o teste de alfa de Cronbach (α), correlação 

de Spearman e Pearson, os testes t Student e U de Mann Whitney. O efeito clinico foi analisado 

pelo d de Cohen e para verificar a associação dos dados foi utilizado o teste de regressão linear 

bivariada. Adotou-se p < 0,05 para todos os testes. Resultados: Dentre os principais desfechos 

cabe destacar que há prevalência de mulheres sobreviventes ao câncer de mama com problemas 

de sono (71,9%) e limitações funcionais para membro superior (90,6%), mesmo após o término 

do tratamento clínico e ao longo da sobrevida livre da doença. O sono ruim está correlacionado 

com a qualidade subjetiva do sono (rs = 0,769), distúrbios do sono (rs = 0,624), latência do 

sono (rs = 0,625), duração do sono (rs = 0,581) e distúrbios do sono durante o dia (rs = 0,654) 

e a limitação funcional com cognição (rs = 0,758), mobilidade (rs = 0,709), atividade 

domesticas/trabalho (rs = 0,718) e participação (r = 0,701). Observou-se diferença significativa 

na qualidade do sono com piores escores totais para as escalas FACT-F, DASH e WHODAS 

2.0, assim como na limitação funcional com piores escores totais para as escalas DASH, FACT-

F e PSQI (p<0,05). Também foi observado que o sono ruim foi preditor de piores escores para 

FACT-F, DASH e WHODAS 2.0 (p<0,05). Conclusão: Os achados demonstram que o sono 

ruim é preditor de piores escores para fadiga, qualidade de vida, desempenho funcional dos 

membros superiores e funcionalidade e que maiores níveis de deficiência repercute em piores 

escores para desempenho funcional dos membros superiores, fadiga, qualidade de vida e 

qualidade do sono, comprovando os impactos negativos da precarização do sono e da 

funcionalidade dessas mulheres, denotando a relevância e urgência de inclusão de aspectos 

relacionados ao sono e a funcionalidade e suas associações clinicas nas avaliações clínicas e 

condutas terapêuticas direcionadas às mulheres sobreviventes ao câncer de mama.  

 

Palavras-chave: Câncer. Sobreviventes. Sono. Funcionalidade. Qualidade de vida. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Background: Breast cancer (CM) is one of the main health problems among women, which 

can have an impact on morbidity and mortality. Currently breast cancer has great chances of 

cure, due to the early diagnosis and the less aggressive and more effective treatments, which 

still provoke deleterious effects. These include impairments in sleep quality and functionality, 

which contribute negatively to the health of women surviving CM. There was a lack of similar 

studies related to the subject. Objective: To identify sleep problems and functional impairments 

and their clinical associations in women survivors of breast cancer and out of clinical treatment. 

Methodology: This is a cross-sectional study of 32 women who survived CM at least one year 

after the clinical treatment between January and September 2018. Data collection instruments 

consisted of general and clinical information of the disease and the World Health Organization 

Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) questionnaires; Pittsburgh Sleep Quality 

Index (PSQI); Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue (FACT-F); Disabilities of the 

arm and Shoulder (DASH); International Physical Activity Questionnaire (IPAQ, short 

version), plus the six-minute walk test (6MWT). Statistical analysis was performed using SPSS 

20.0. The Shapiro-Wilk test was applied for the normality of the data and the Cronbach's alpha 

test (α), Spearman's and Pearson's correlation, the Student's t test and the Mann Whitney U test 

were used. The clinical effect was analyzed by Cohen's d and to verify the association of the 

data the bivariate linear regression test was used. We adopted p <0.05 for all tests. Results: 

Among the main outcomes, it is worth noting that there is a prevalence of women who survived 

breast cancer with sleep problems (71.9%) and functional limitations for the upper limb 

(90.6%), even after the end of clinical treatment and throughout the disease-free survival. Poor 

sleep is correlated with subjective sleep quality (rs = 0.769), sleep disturbances (rs = 0.624), 

sleep latency (rs = 0.625), sleep duration (rs = 0.581), and sleep disturbances during the day (rs 

= 0.654), and functional limitation with cognition (rs = 0.758), mobility (rs = 0.709), domestic 

activity / labor (rs = 0.718) and participation (r = 0.701). We observed a significant difference 

in sleep quality with worse scores for the FACT-F, DASH and WHODAS 2.0 scales, as well 

as the functional limitation with the worst scores for the DASH, FACT-F and PSQI scales (p 

<0.05). It was also observed that poor sleep was a predictor of worse scores for FACT-F, DASH 

and WHODAS 2.0 (p <0.05). Conclusions: The findings demonstrate that poor sleep is a 

predictor of worse scores for fatigue, quality of life, functional performance of the upper limbs 

and functionality, and that higher levels of deficiency affect lower scores for functional 

performance of the upper limbs, fatigue, quality of life and quality of sleep, demonstrating the 

negative impacts of sleep precarisation and the functionality of these women, denoting the 

relevance and urgency of inclusion of aspects related to sleep and functionality and their clinical 

associations in the clinical evaluations and therapeutic behaviors directed at women surviving 

cancer of breast. 
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QUALIDADE DO SONO, FUNCIONALIDADE E SUAS ASSOCIAÇÕES CLÍNICAS EM 

MULHERES SOBREVIVENTES AO CÂNCER DE MAMA 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 QUALIDADE DO SONO DE MULHERES SOBREVIVENTES AO CÂNCER DE 

MAMA 

 

O sono é um estado transitório, reversível e multifacetado que envolve múltiplos e 

complexos mecanismos fisiológicos e comportamentais nas diversas áreas do sistema nervoso 

central, sendo importante na recuperação do corpo e no equilíbrio dos diferentes sistemas 

fisiológicos [1,2]. O sono é constituído por duas fases, o sono Non Rapid Eye Moviment 

(NREM) e o Rapid Eye Moviment (REM), que se alternam ao longo das horas de sono. O sono 

NREM é dividido em três estágios N1, N2 e N3, no qual a maioria das funções fisiológicas 

estão reduzidas e a atividade neural é menor. O estágio N3 é considerado o momento de sono 

profundo, no qual ocorre a redução da atividade do sistema simpático e consequentemente a 

diminuição do trabalho cardíaco e respiratório, sendo essencial para a recuperação da energia 

física [1].  

A fase REM caracteriza-se pelos movimentos oculares rápidos (REM fásico), pela 

intensa atividade cerebral (equivalente ao estado de vigília) e perda de tônus muscular (REM 

tônico). Esta fase está associada a maior frequência de sonhos, consolidação de memória e não 

resulta em descanso profundo, porém é nele que ocorre a recuperação emocional do indivíduo 

[3]. Geralmente, pessoas com diagnóstico de câncer tem deterioração nos períodos NREM-

REM, marcada por prejuízos no período NREM, o que provoca dificuldades na permanência 

do sono profundo e consequentemente restrição da quantidade e qualidade do sono [2,4,5] 

A quantidade e a qualidade do sono sobre a saúde do indivíduo configuram elementos 

fundamentais para a qualidade de vida e bem-estar, que podem interferir tanto positivamente 

quanto negativamente [2]. A qualidade do sono não tem uma definição claramente constituída. 

Esta expressão tem sido utilizada para mensurar os componentes do sono, que compreendem 

qualidade subjetiva do sono, distúrbios do sono, latência do sono, duração do sono, eficiência 

do sono, uso de fármacos e sonolência diurna, e distúrbios durante o dia [2,6].  

A alteração do sono geralmente compromete a qualidade de vida de mulheres 

diagnosticadas com câncer de mama, que pode se desenvolver em diferentes estágios da doença, 
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durante e após o tratamento e que pode perdurar ao longo da sobrevida livre da doença [7–9]. 

Existem evidências de que problemas com o sono afligem quase um terço de mulheres 

sobreviventes ao câncer de mama [10]. Muitos fatores têm sido demonstrados para induzir 

problemas no sono relacionados ao câncer, tais como dor, inflamações, índice de massa 

corpórea, fadiga, transtornos mentais, depressão, ansiedade, motivação e pensamentos 

negativos relacionados à doença [7–9,11].  

A fadiga associada ao tratamento do câncer e ao longo da sobrevida da doença é um 

sintoma crônico e extenuante, caracterizada por intenso cansaço e baixo desempenho de realizar 

atividades devido à falta de energia [12]. Nessa perspectiva, é importante observar que o 

problema do sono se manifesta como coadjuvante nos episódios de fadiga, mas também se 

apresenta como um fator que pode desenvolver o seu agravamento [13]. 

A restrição e a fragmentação estão entre as principais causas das alterações do sono do 

sono em sobreviventes ao câncer. A restrição do sono pode ser decorrente do tratamento, da 

administração de fármacos, dos fatores pessoais e hábitos de vida. A fragmentação é resultado 

da inadequada quantidade e qualidade do sono, influenciado pelas condições de saúde e fatores 

ambientais [9]. As mudanças do sono que geralmente são destacados pelas pacientes de câncer 

de mama são descritas por redução na duração do sono do que o habitual, descontinuidade do 

sono no período da noite, relutância em voltar a dormir, resistência em iniciar o sono e 

alterações do sono diurno [14,15].  

As consequências das alterações do sono são inúmeras e envolvem efeitos negativos 

tanto nas funções mentais quanto nas demais funções orgânicas [16]. Além disso, estudos 

demonstram que problemas do sono podem causar sonolência e disfunção diurna, que 

culminam em prejuízos no bem-estar biopsicossocial e na funcionalidade dessas mulheres 

[17,18]. 

As alterações do sono repercutem negativamente na incapacidade do membro superior 

ipsilateral a mama cirurgiada, provocando e/ou agravando prejuízos funcionais que 

impossibilitam a execução satisfatória das atividades de vida diária e limitam a participação 

social dessas mulheres [16].  

Portanto, reconhecer as alterações do sono é fundamental, pois geralmente é visto como 

um sintoma secundário relacionado à fadiga, à depressão e à ansiedade.   

 

1.2 FUNCIONALIDADE DE MULHERES SOBREVIVENTES AO CÂNCER DE MAMA 
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De acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF), funcionalidade corresponde a um conceito amplo que envolve funções e estruturas do 

corpo, atividades e participação, indicando fatores positivos da relação entre a condição de 

saúde e os fatores ambientais e pessoais de um indivíduo [19]. 

Os prejuízos funcionais que acabam limitando a execução de atividades e restringindo 

a participação social dessas mulheres, de acordo com a CIF, podem ser entendidas como 

deficiências transitórias no contexto de saúde dessas mulheres, representando os aspectos 

negativos entre as estruturas e funções biológicas, atividade e participação. E o entendimento 

dessa deficiência deve envolver a interação do indivíduo com os fatores contextuais (ambientais 

e pessoais) [19]. 

Após o tratamento cirúrgico e clínico do câncer de mama e ao longo da sobrevida livre 

da doença, as mulheres podem evoluir com problemas na funcionalidade que podem acarretar 

em perdas de papéis muito importantes em sua vida [17,18]. De acordo com Devoogdt et al. 

[20], essas mulheres não apresentam recuperação satisfatória na funcionalidade derivada dos 

efeitos tardios do tratamento da doença. 

Evidências atuais indicam que as causas que provocam prejuízos funcionais durante 

toda a trajetória da vida de pacientes com câncer de mama são multifacetadas e que estão 

correlacionadas com prejuízos na qualidade de vida e outras associações clínicas que afetam o 

bem-estar biopsicossocial dessas mulheres [17,18].  

Esses déficits na funcionalidade podem estar associados com a dor, linfedema, 

parestesia e fraqueza muscular [18]. Alguns desses sintomas manifestam-se isoladamente, 

enquanto outros apresentam-se associados e ainda conseguem influenciar no surgimento de 

outros, tais como fadiga, limitação de movimento articular do membro envolvido e alteração 

do sono [14]. 

Entre as repercussões negativas provenientes do tratamento do câncer de mama na 

funcionalidade, a fadiga é um dos sintomas mais reportados entre as mulheres, caracterizada 

como um sintoma crônico e extenuante, que provoca cansaço intenso e baixo desempenho 

funcional devido à falta de disposição [12].  

A incapacidade do membro superior ipsilateral a mama cirurgiada de mulheres 

sobreviventes ao câncer de mama podem desencadear a curto e a longo prazo déficit funcionais 

que pode estar associada com presença da dor, linfedema, redução da amplitude de movimento, 

alterações sensitivas e dinapenia, impossibilitando que estas mulheres não executem de forma 

satisfatória suas atividades habituais [18] e quando associada a outras repercussões negativas, 

tais como problemas do sono e fadiga, tende ao agravamento dessa incapacidade [17].  
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A alteração do sono é um fator importante que causa grande impacto sobre as limitações 

funcionais de mulheres sobreviventes ao câncer de mama, que resulta em sonolência e 

disfunção diurna e prejudica na recuperação de energia física e consequentemente provocam o 

aumento de prejuízos funcionais [21,22]. 

Nessa perspectiva, é importante observar que o tratamento do câncer de mama ainda 

causa impactos negativos de curto a longo prazo na funcionalidade e quando relacionados com 

outros sintomas podem intensificar os prejuízos funcionais [17,23]. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O câncer tem se revelado como um dos grandes causadores de óbitos no mundo [24], 

atingindo aproximadamente 6 milhões de pessoas, que corresponde a 12% das mortes nos 

últimos anos [25].  

Define-se o câncer como um conjunto de doenças, caracterizado pela irregularidade de 

células do corpo, com crescimento desordenado e mutações, que invadem os tecidos e órgãos, 

decorrente dos efeitos carcinogênicos, provocados por diversos fatores e quando detectados no 

início tem grandes possibilidades de cura [26].  

Entre os vários tipos de câncer, o de mama é o mais comumente diagnosticado entre as 

mulheres, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, independente 

da classe econômica [27]. Entre a mulheres, o câncer de mama é a principal causa de morte no 

mundo [28]. 

De acordo com Ferlay et al. [29], esta condição aumenta expressivamente com a idade 

e é considerada um grande desafio para a saúde pública e tem uma estimativa de 20,3 milhões 

de casos até 2030. Além disso, a neoplasia da mama é responsável por provocar elevadas taxas 

de mortalidade, causando grande impacto social [30]. No Brasil, estima-se que o câncer de 

mama será responsável por 20 mil mortes até 2020 [31]. 

Em paralelo, percebeu-se uma ampliação do número de mulheres sobreviventes ao 

câncer de mama, resultante da crescente taxa de sobrevida e da redução das tendências de 

mortalidade [24,32], devido ao fácil e rápido acesso aos serviços de saúde, à implementação de 

programas eficazes de rastreamento, ao diagnóstico precoce e aos avanços terapêuticos, que 

permitiram intervenções terapêuticas mais eficientes e menos agressivas, o que possibilitou no 

declínio de prejuízos funcionais, sociais e emocionais [32,33]. 
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Estudos apontam que cerca de 3,1 milhões de mulheres sobrevivem ao câncer de mama, 

revelando a importância dos serviços de saúde adequados que garantem o aumento da taxa de 

sobrevida e melhor qualidade de vida [34]. 

 Contudo, o tratamento do câncer provoca alguns transtornos que ainda são desafios nos 

cuidados de mulheres sobreviventes ao câncer de mama e ao longo da sobrevida livre da doença, 

entre eles está a redução da força muscular; aumento das citocinas pró-inflamatórias; fadiga e 

dor (efeitos biológicos), diminuição da funcionalidade e baixa capacidade aeróbia (efeitos 

funcionais), baixa auto-estima; ansiedade; estresse; distúrbios de humor; sintomas depressivos 

e alterações do sono (fatores psico-comportamentais), que podem futuramente desencadear 

sérios problemas na saúde dessas mulheres [17]. 

Diante desse contexto, as mulheres com câncer de mama requerem atenção especial, 

devido a incidência desta doença e consequentes repercussões negativas causadas pelo 

tratamento cirúrgico e clinico, que configura um fator de risco para problemas do sono e 

prejuízos funcionais e suas associações clínicas. Esse contexto, potencializa o surgimento de 

problemas para a saúde geral e a qualidade de vida, que culminam em prejuízos na execução 

de atividades específicas e na participação em situações da vida cotidiana [17,18]. 

O presente estudo alerta para fatores além dos aspectos meramente biológicos, que são 

essenciais para o entendimento da condição de saúde das mulheres sobreviventes ao câncer de 

mama no contexto biopsicossocial. 

A literatura sobre o conhecimento a respeito da qualidade do sono e prejuízos funcionais 

e suas associações clínicas em mulheres sobreviventes ao câncer de mama e ao longo da 

sobrevida livre da doença é escassa. Este estudo é pioneiro em demonstrar especificidade em 

eleger instrumentos para a avaliação da qualidade do sono e prejuízos funcionais e suas relações 

com outros fatores clínicos.  

O resultado desse estudo ajudará a compreender a associação clínica entre o sono e a 

funcionalidade para avaliações mais criteriosas, que forneçam informações que viabilizem a 

criação de protocolos de tratamento específicos, a princípio para a população estudada, podendo 

ser generalizado dependendo da validade externa do estudo. 

Dessa forma, esta pesquisa é relevante e pode seguir de guia para investigações 

científicas na perspectiva de uma possível ampliação e especialização dos serviços nas redes de 

assistência ao câncer. 

 

2 OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a qualidade do sono, a funcionalidade e suas associações clínicas em mulheres 

sobreviventes ao câncer de mama e fora do tratamento clínico. 

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

OBJETIVO 1: Avaliar a prevalência de distúrbios do sono e sua associação com a 

capacidade funcional, funcionalidade, fadiga e qualidade de vida de mulheres que sobreviveram 

ao câncer de mama e fora do tratamento clínico da doença. 

Produto: Artigo intitulado “A qualidade do sono prediz a funcionalidade, a capacidade 

funcional, a fadiga e a qualidade de vida das sobreviventes ao câncer de mama? ”. Submetido 

a Revista Supportive Care in Cancer   

 

OBJETIVO 2: Avaliar a prevalência da deficiência e sua associação com a capacidade 

física, fadiga, sono e qualidade de vida, em mulheres sobreviventes ao câncer de mama.

 Produto: Artigo intitulado “Prevalência da Deficiência e Associações Clínicas em 

Mulheres Sobreviventes ao Câncer de Mama: Um Estudo Piloto”. Submetido a Revista Asian 

Pacific Journal of Cancer Prevention 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 TIPOLOGIA, PERÍODO, LOCAL E ASPECTOS ÉTICOS 

 

Trata-se de um estudo transversal, desenvolvido no período de janeiro a setembro de 

2018, com mulheres sobreviventes ao câncer de mama, com pelo menos um ano após o 

tratamento clínico adscritas nas unidades básicas de saúde dos municípios de Santa Cruz e 

Currais Novos, ambos situados no estado do Rio Grande do Norte no nordeste brasileiro, com 

população de 35.797 e 42.652 habitantes e índice de desenvolvimento humano (IDH) de 0,635 

e 0,691, respectivamente [35]. O protocolo de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de ética em Pesquisa local, sob o nº do CAAE: 67839617.9.0000.5568 (Anexo III). O estudo 

foi desenvolvido em acordo com a Declaração de Helsinki.  

 

3.2 POPULAÇÃO/AMOSTRA 



17 
 

A seleção das participantes foi realizada na comunidade junto aos serviços de saúde 

localizados na atenção básica. Esses serviços de saúde são responsáveis por prestar atenção à 

saúde das pessoas residentes em um território específico, envolvendo ações de prevenção de 

doenças, promoção à saúde, tratamento e reabilitação em diferentes áreas [36,37]. No Brasil, 

esses serviços são responsáveis por prestar assistência de menor complexidade aos pacientes 

oncológicos fora do tratamento clínico [38]. 

Inicialmente, foram identificadas 101 mulheres com diagnóstico de câncer. Desse 

universo, 36 não eram elegíveis ao estudo pois possuíam outros tipos de câncer (ovário, pele, 

cabeça e pescoço), resultando em 65 mulheres elegíveis. Das 65 mulheres elegíveis, 28 

mulheres foram excluídas por não se adequarem aos critérios de inclusão e 5 recusaram-se a 

participar do estudo, que resultou em uma amostra final de 32 mulheres. 

 

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

 

Os critérios de inclusão foram possuir idade superior a 18 anos, diagnóstico de câncer 

de mama, estágio clínico de I a III, não apresentar câncer de mama bilateral, nem recidiva 

locoregional, nem presença de metástase, ausência de disfunções cardiorrespiratórias, 

ortopédicas, reumatológicas e/ou neurológicas que impedissem a realização dos testes, que 

tivessem estabilidade hemodinâmica segundo os critérios de Herdy et al. [39] e ter finalizado 

os tratamentos adjuvantes há pelo menos 1 ano.  

Foram excluídas do estudo, as mulheres que não conseguissem entender e/ou realizar 

algum dos procedimentos de coleta de dados ou que apresentassem aumento da pressão arterial 

sistólica (PAS) > 25 mmHg de forma abrupta durante a realização dos testes.   

 

3.4 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Todas as participantes do estudo assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido, que autoriza a utilização dos seus dados para o referido estudo com a garantia de 

que serão respeitados o sigilo e o anonimato das informações adquiridas (Anexo I). 

As participantes foram contatadas através de telefonema e caso preenchessem os 

criterios de inclusão foram convidadas a comparecer ao local de avaliação. As mulheres foram 

submetidas a uma avaliação que incluía, dados gerais de identificação, histórico de saúde, 

questionários validados e exame físico. Todas as avaliações foram executadas por dois 

avaliadores previamente treinados e calibrados para os instrumentos e testes aplicados.  
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3.5 INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS 

 

O instrumento de coleta de dados foi constituído de informações gerais: idade, raça 

(branca, parda, negra, indígena, amarela), estado civil (solteira, casada/união estável, divorciada 

e viúva), escolaridade (até 8 anos, entre 8-11 anos, > 11 anos), ocupação antes e após tratamento 

(sim ou não), renda familiar (até 1 salário, > de 1 salário), participação em grupo de apoio (sim, 

não), hábito de fumar (sim, não, ex-fumante), hábito de consumir bebida alcoólica (sim, não, 

ex-consumidor), sedentária (sim, não), diabetes mellitus (sim, não), hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) (sim, não), artrite/artrose (sim, não), outras comorbidades (sim, não), e 

características clínicas:  estágio da doença (Estágio I, Estágio II ou III), tratamento 

neoadjuvante (sim, não), tratamento adjuvante (sim, não), quimioterapia (sim, não), 

radioterapia (sim, não), hormonioterapia (sim, não), tipo de cirurgia (mastectomia radical, 

quadrantectomia/setorectomia), esvaziamento axilar (sim, não), linfedema (sim, não), historico 

familiar de câncer (sim, não), acompanhamento por equipe multidisciplinar  durante o 

tratamento clínico (sim, não), tempo decorrido do último tratamento (1-2 anos, entre 2 e 5 anos, 

acima de 5 anos).  

Além dos questionários, variáveis antropométricas foram coletadas. O índice de massa 

corporal (IMC) foi obtido a partir da relação do peso corporal para a altura ao quadrado (IMC 

= Peso/Altura2). As pacientes foram pesadas em balança digital de marca Cadence e medidas 

com estadiometro de marca Heigth.  

O Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI) [40], traduzido e validado para a 

população brasileira [41], avaliou a qualidade do sono referente aos últimos 30 dias. Esse 

instrumento apresenta excelente coeficiente de confiabilidade (α de Cronbach=0,80) para 

avaliação do sono em mulheres sobreviventes de câncer de mama [42]. O PSQI possui sete 

componentes: qualidade subjetiva do sono, latência do sono, duração do sono, eficiência 

habitual do sono, distúrbios do sono, uso de medicamentos para dormir, disfunção diurna. Cada 

componente recebe uma pontuação de zero a três e o conjunto de todos os componentes totaliza 

uma pontuação máxima de 21 pontos. Os escores menores ou iguais a cinco pontos são 

indicativos de boa qualidade de sono, enquanto escores acima de cinco indicam sono precário 

[41,42]. 

O World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) foi 

criado com base no modelo da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde (CIF) e sua versão mais recente foi publicada no ano de 2010 [43,44]. A versão de 36 

questões aplicada por entrevista avaliou a funcionalidade e deficiência. Este instrumento 
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registra o nível de deficiência em seis domínios: cognição (domínio 1: seis itens), mobilidade 

(domínio 2: cinco itens), autocuidado (domínio 3: quatro itens), relações interpessoais (domínio 

4: cinco itens), atividades de vida (domínio 5-1: quatro itens para atividades domésticas e 

domínio 5-2: seis itens para atividades escolares e trabalho) e participação (domínio 6: oito 

itens). Uma escala de 5 pontos (1 = nenhuma dificuldade, 2 = dificuldade leve, 3 = dificuldade 

moderada, 4 = dificuldade grave e 5 = dificuldade extrema ou não consegue fazer) foi utilizada 

para classificar a dificuldade vivenciada nos últimos 30 dias. O escore do questionário varia de 

0 (nenhuma deficiência) a 100 (deficiência completa) [45,46].  

O questionário Disabilities of the arm and Shoulder (DASH) é uma escala de 

incapacidade de membros superiores (MMSS) com 30 itens relativos as suas habilidades para 

realizar atividades na semana anterior. Os itens perguntam sobre o grau de dificuldade para 

realizar diferentes atividades por causa do problema no MMSS (21 itens), a gravidade 

relacionada aos sintomas de dor, dor nas atividade, desconforto, fraqueza e amplitude de 

movimento (5 itens) e as consequências da condição de saúde nas atividades sociais, trabalho, 

sono e autoconfiança (4 itens). O escore total da escala  varia de 0 (sem incapacidade) a 100 

(grave incapacidade) [47,48]. 

O Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue (FACT-F) foi desenvolvido para 

avaliar a fadiga em pacientes com câncer, constituído por um questionário que inclui o total de 

40 itens, sendo 27 do FACT-G, para avaliação da qualidade de vida global e 13 itens específicos 

sobre a fadiga referente aos últimos 7 dias. Esse questionário foi traduzido e validado para o 

português por Ishikawa et al. [49] demonstrando uma boa reprodutibilidade para avaliar a fadiga 

de paciente de diferentes tipos de câncer [49,50]. O FACT-F explora cinco domínios, sendo 

eles: bem-estar físico: 7 itens com pontuação de 0 a 28 pontos; bem-estar social/familiar: 7 itens 

com pontuação de 0 a 28 pontos; bem-estar emocional: 6 itens com pontuação de 0 a 24 pontos; 

bem-estar funcional: 7 itens com pontuação de 0 a 28 pontos; e a subescala de fadiga: 13 itens 

com pontuação de 0 a 52 pontos. Cada item possui uma escala tipo Likert com variação de 0 a 

4, respectivamente: “Nem um pouco”, “Um pouco”, “Mais ou menos”, “Muito” e 

“Muitíssimo”. A pontuação final se dá pela soma das pontuações dos cinco domínios, variando 

de 0 até 160 pontos. Quanto maior o número de pontos, melhor a qualidade de vida e menor a 

ocorrência de fadiga [49,50]. 

O International Physical Activity Questionnaire – IPAQ, versão curta, validado para a 

população brasileira foi aplicado  [51]. O IPAQ versão curta quantifica a frequência em dias e 

a duração em minutos das atividades físicas relacionadas ao lazer, caminhada, atividades 

moderadas e severas, e oferece um escore total da quantidade de METs-minutos/semana. A 
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partir do escore total, o indivíduo pode ser classificado em três grupos, sedentário ou baixo 

nível de atividade física, moderado e elevado [52]. 

O Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6) consiste em um teste submáximo simples, 

seguro, válido e confiável para avaliação da capacidade funcional. Apresenta baixo custo, boa 

reprodutibilidade e tem validação para a população estudada de mulheres com câncer de mama 

[53–55]. O teste foi realizado conforme as orientações da American Thoracic Society (ATS), 

em um corredor plano e firme de 30 metros, pelo qual as voluntárias foram instruídas a caminhar 

com velocidade máxima sustentada durante seis minutos. Durante o teste, a cada volta no 

percurso, foram monitoradas a frequência cardíaca (FC) e a saturação periférica de oxigênio 

sanguínea (SpO2) através do oxímetro de pulso (Modelo CMS50N – Contec, São Paulo, Brasil), 

bem como a percepção subjetiva de esforço para dispneia (Borg-D) e fadiga de membros 

inferiores (Borg-F) através da Escala de Borg Modificada. Imediatamente após o teste e logo 

após o tempo de recuperação de dois minutos foi realizada novamente a avaliação dos sinais 

vitais das participantes. Para obter a distância prevista no teste, foi utilizada a equação: DP= 

(2,11*altura cm) - (2,29*peso kg) - (5,78*idade) + 667 m. A capacidade funcional das 

participantes foi calculada mediante razão da distância obtida pela distância prevista [56]. 

As variáveis analisadas no artigo 1 foram o sono, a funcionalidade, a incapacidade de 

membros superiores, o nível de atividade física, a fadiga, a qualidade de vida e a capacidade 

funcional e as variáveis do artigo 2 foram a deficiência, a incapacidade de membro superior 

homolateral ao câncer, a qualidade do sono, a fadiga, a qualidade de vida e a capacidade física. 

 

3.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

Os dados foram analisados por meio de estatísticas descritivas e inferenciais, utilizando 

o software SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Science). As variáveis categóricas foram 

apresentadas através de frequência absoluta e relativa. As variáveis contínuas foram 

apresentadas como média e desvio padrão, mediana, intervalo interquartílico (percentil 25 - 

percentil 75) e intervalo de confiança. O teste de Shapiro-Wilk testou a normalidade dos dados 

contínuos.  

No primeiro artigo, que teve o sono como desfecho, foi realizado o teste Qui-quadrado 

para avaliar a distribuição do percentual de mulheres de acordo com a qualidade de sono. O 

coeficiente de correlação de Spearman e/ou Pearson avaliou a correlação entre os componentes 

e escore total do PSQI. Para análises comparativas as mulheres foram divididas em dois grupos: 

sono ruim e sono bom. O teste t-Student e o teste de Mann-Whitney, foram empregados para 
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comparação de média entre grupos quando os dados foram paramétricos e não-paramétricos, 

respectivamente. Regressões lineares bivariadas foram realizadas para avaliar a associação do 

sono precário, variável independente, em diferentes desfechos clínicos. 

No segundo artigo, que teve a deficiência como desfecho, foi utilizado o Alpha de 

Cronbach (α) para analisar a consistência interna do instrumento WHODAS 2.O, que pode 

variar de 0 (zero) a 1 (um), de forma que, quanto mais próximo de um, mais forte e consistente 

será a correlação entre seus itens. A correlação entre as variáveis quantitativas geradas pelo 

WHODAS 2.0, DASH e FACT-F foram avaliadas utilizando o coeficiente de correlação de 

Spearman e/ou Pearson. Para análises comparativas as mulheres foram divididas em dois 

grupos: deficiência leve e deficiência moderada. O teste t-Student e o teste de Mann-Whitney, 

foram empregados para comparação de média entre grupos quando os dados foram 

paramétricos e não-paramétricos, respectivamente.  

Em ambos artigos a significância clínica dos resultados foi analisada por meio do teste 

d de Cohen. O tamanho do efeito foi interpretado da seguinte maneira, valores ≥ 0,2 foram 

classificados como baixo efeito clínico ≥ 0,5 moderado efeito clínico e ≥ 0,8 alto efeito clínico 

[57]. O nível de significância de p < 0,05 foi adotado para todos os testes. 

 

4 ARTIGOS  

 

4.1 ARTIGO I - A QUALIDADE DO SONO PREDIZ A FUNCIONALIDADE, A 

CAPACIDADE FUNCIONAL, A FADIGA E A QUALIDADE DE VIDA DAS 

SOBREVIVENTES AO CÂNCER DE MAMA? 

 

DOES SLEEP QUALITY PREDICT FUNCTIONING, FUNCTIONAL CAPACITY, 

FATIGUE, AND QUALITY OF LIFE IN BREAST CANCER SURVIVORS? 

 

RESUMO 

 

Objetivo: Avaliar a prevalência de distúrbios do sono e sua associação com a capacidade 

funcional, fadiga, funcionalidade e qualidade de vida de sobreviventes ao câncer de mama e 

fora do tratamento clínico da doença. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, 

desenvolvido com mulheres sobreviventes ao câncer de mama, com pelo menos um ano após o 

término do tratamento clínico. Os instrumentos de coleta de dados foram constituídos de 

informações gerais e clínicas da doença e os questionários World Health Organization 
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Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0); Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI); 

Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue (FACT-F); Disabilities of the arm and 

Shoulder (DASH); International Physical Activity Questionnaire (IPAQ, versão curta), além 

do teste de caminhada de seis minutos (TC6). Foram utilizados a estatística descritiva, testes de 

correlação, testes para comparação das médias e teste de regressão linear bivariada. O d de 

Cohen analisou o efeito clínico. A significância foi definida em p≤0,05. Resultados: Mais de 

70% das 32 sobreviventes ao câncer de mama incluídas apresentam distúrbios do sono. Este 

desfecho foi associado aos piores escores das escalas FACT-F, DASH e WHODAS 2.0 

(p≤0,05). Conclusão: Os achados mostram que o sono precário é um preditor de piores escores 

de fadiga, qualidade de vida, desempenho funcional de membros superiores e funcionalidade. 

Assim, os distúrbios do sono e os impactos negativos do sono precário dessas mulheres denotam 

a relevância e a urgência da inclusão de aspectos relacionados ao sono nas avaliações clínicas 

e condutas terapêuticas direcionadas às mulheres sobreviventes ao câncer de mama. 

 

Palavras-chave: Câncer de mama. Sobreviventes. Sono. Funcionalidade. Qualidade de vida 

 

 

ABSTRACT 

 

Purpose: To evaluate the prevalence of poor sleep and its association with the functional 

capacity, fatigue, functioning, and quality of life of breast cancer survivors and outside the 

clinical treatment of the disease. Methods: This is a cross-sectional study, developed with 

women who survived breast cancer, at least one year after finishing clinical treatment. The data 

collection instruments consisted of general and clinical information on the disease and 

questionnaires World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 

2.0); Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI); Functional Assessment of Cancer Therapy-

Fatigue (FACT-F); Disabilities of the arm and Shoulder (DASH); International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ, short version), plus the six-minute walk test (6MWT). 

Descriptive statistical, correlation tests, tests for comparing the means and the bivariate linear 

regression test was used. Cohen's d analyzed the clinical effect. The significance was set at 

p≤0.05. Results: more than 70% of 32 breast cancer survivors included present poor sleep 

quality. This outcome was associated with the worst scores for the FACT-F, DASH and 

WHODAS 2.0 scales (p≤0.05). Conclusions: The findings show that poor sleep is a predictor 

of worse scores for fatigue, quality of life, functional performance of the upper limbs and 
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functioning. Thus, sleep disorders and negative impacts of poor sleep of these women denoting 

the relevance and urgency of inclusion of aspects related to sleep in the clinical evaluations and 

therapeutic conducts directed to women survivors of breast cancer. 

 

Keywords: Breast cancer. Survivors. Sleep. Functioning. Quality of life 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O câncer de mama tem sido considerado o tipo de câncer mais diagnosticado entre as 

mulheres em todo o mundo e, se diagnosticado precocemente, apresenta alta possibilidade de 

cura, devido aos avanços nas técnicas cirúrgicas e terapêuticas empregadas. Estes garantem 

menos danos a funcionalidade, capacidade física e qualidade de vida desses sujeitos. No 

entanto, a abordagem do tratamento, por ser complexa, resulta em vários efeitos que afetam 

diferentes aspectos da vida e a qualidade de vida dessas pacientes [1-4]. 

Entre os eventos comumente relatados pelas pacientes durante e após o tratamento e ao 

longo da sobrevida livre de doença, estão a diminuição da funcionalidade, dor, baixa capacidade 

aeróbica, ansiedade, transtornos de humor, sintomas depressivos, fadiga e distúrbios do sono, 

o que pode no futuro desencadear sérios problemas na saúde dessas mulheres [5,6]. 

O sono é um estado transitório, reversível e multifacetado, envolvendo múltiplos e 

complexos mecanismos fisiológicos e comportamentais nas diversas áreas do sistema nervoso 

central, sendo necessário a recuperação corporal e o equilíbrio em diferentes sistemas 

fisiológicos [4,7]. O sono consiste em duas fases, o sono Non Rapid Eye Moviment (NREM) e 

Rapid Eye Moviment (REM), que se alternam no decorrer do sono. A fase NREM possui três 

estágios N1, N2 e N3. As principais características desta fase é uma redução das funções 

fisiológicas, incluindo menor atividade neural. O estágio N3 é considerado o momento de um 

sono profundo e um passo essencial para a recuperação da energia física, devido à redução da 

atividade do sistema simpático e, consequentemente, à diminuição do trabalho cardíaco e 

respiratório [7]. 

Por outro lado, o estágio REM é caracterizado por movimentos oculares rápidos (fase 

REM), intensa atividade cerebral (equivalente à vigília) e perda do tônus muscular (REM 

tônico). Essa fase está associada a uma maior frequência de sonhos, a consolidação da memória 

não resulta em repouso profundo, mas é nele que ocorre a recuperação emocional do indivíduo 

[8]. Geralmente, as pessoas diagnosticadas com câncer apresentam deterioração nos períodos 
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NREM-REM, marcados por prejuízos no período NREM, o que dificulta a permanência do 

sono profundo e, consequentemente, a restrição da quantidade e qualidade do sono [4,9]. 

As consequências das alterações do sono, incluindo a má qualidade do sono, são 

numerosas e envolvem deficiências nas funções mentais e em outras funções orgânicas [10]. 

Além disso, estudos demonstram que alterações do sono podem causar sonolência e disfunção 

diurna, culminando em comprometimento na realização de atividades específicas e participação 

em situações da vida cotidiana, resultando em prejuízos no bem-estar biopsicossocial e bem-

estar dessas mulheres [5,11].  

Apesar da prevalência e consequências associadas, as alterações do sono ainda são 

pouco estudadas e debatidas em pessoas com câncer de mama e menos compreendidos após a 

fase de tratamento clínico e ao longo da sobrevida livre de doença. Além disso, as alterações 

do sono são geralmente vistas como um sintoma secundário relacionado à fadiga, depressão e 

ansiedade. A falta de conhecimento dos sintomas que levam a problemas de sono também é 

considerada um obstáculo ao processo terapêutico e aos cuidados paliativos dessa população 

[4]. 

As diretrizes atuais sugeridas pela Sociedade Americana de Câncer (ACS) / Sociedade 

Americana de Oncologia Clínica (ASCO) orientam e recomendam cuidados abrangentes e 

específicos para a saúde geral e a qualidade de vida das sobreviventes de câncer de mama. 

Nessa perspectiva, é fundamental observar que o problema do sono se manifesta como 

coadjuvante nos episódios de fadiga, mas também se apresenta como um fator que pode 

aumentar seu agravamento [12]. Assim, é crucial avaliar a alteração do sono como um preditor 

das várias disfunções de mulheres que sobreviveram ao câncer de mama. 

Nesse sentido, este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência das alterações do 

sono e sua associação com a capacidade funcional, funcionalidade, fadiga e qualidade de vida 

de mulheres que sobreviveram ao câncer de mama e fora do tratamento clínico da doença. 

 

2 MÉTODOS 

 

Desenho do estudo 

 

Trata-se de um estudo transversal, desenvolvido com sobreviventes ao câncer de mama, 

realizado em Santa Cruz e Currais Novos, municípios do Nordeste do Brasil, com um Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,635 e 0,691 e uma população de 35.797 habitantes e 
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42.652 habitantes, respectivamente, a maioria é considerada classe média baixa de acordo com 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [13]. 

O protocolo de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

local, sob o número CAAE: 67839617.9.0000.5568. O estudo foi desenvolvido seguindo a 

Declaração de Helsinque. 

É um estudo de viabilidade para identificar alterações do sono em pacientes que 

sobreviveram ao câncer de mama e fora do tratamento clínico. Como resultado, a seleção desses 

pacientes foi realizada na comunidade com os serviços de saúde localizados na atenção básica. 

Esses serviços de saúde são responsáveis por atentar para a saúde das pessoas que residem em 

um território específico, envolvendo ações de prevenção de doenças, promoção da saúde, 

tratamento e reabilitação em diferentes áreas [14]. No Brasil, esses serviços são responsáveis 

por prestar atenção básica aos pacientes com câncer fora do tratamento clínico [15]. 

 

Sujeitos 

 

Participaram do estudo mulheres com câncer de mama cadastradas em Unidades Básicas 

de Saúde da Família da rede básica de saúde de Santa Cruz e Currais Novos, ambas localizadas 

no estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil. 

Os critérios de inclusão foram idade acima de 18 anos, diagnóstico de câncer de mama, 

estágio clínico I-III, ausência de câncer de mama bilateral, ausência de recidiva locoregional, 

ausência de metástase, tratamentos adjuvantes há pelo menos 1 ano, estabilidade hemodinâmica 

e ausência de outras disfunções cardiorrespiratórias, ortopédicas, reumatológicas ou 

neurológicas que influenciam no desempenho dos testes. 

As mulheres que não conseguiram entender e realizar algum procedimento de coleta de 

dados ou que tiveram um aumento abrupto na pressão arterial sistólica (PAS) > 25 mmHg 

durante os testes puderam ser excluídas do estudo. No entanto, ninguém foi excluído por esse 

motivo. 

 

Procedimentos e variáveis de coleta de dados 

 

A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a setembro de 2018. Os 

participantes foram contatados por telefone e, caso preenchessem os critérios de inclusão, foram 

submetidos a uma avaliação que incluiu dados gerais de identificação, histórico de saúde, 
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questionários validados e exame físico. Todas as avaliações foram realizadas por avaliadores, 

previamente treinados e padronizados para os testes aplicados. 

Os desfechos avaliados foram qualidade do sono, funcionalidade, fadiga, qualidade de 

vida, desempenho funcional dos membros superiores, capacidade funcional e atividade física. 

A versão validada para a população brasileira do Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (PSQI) foi aplicada [17]. O PSQI possui sete componentes: qualidade subjetiva do 

sono, latência do sono, duração do sono, eficiência habitual do sono, distúrbios do sono, uso de 

medicamentos para dormir, disfunção diurna. A pontuação máxima é de 21 pontos. Pontuações 

menores ou iguais a cinco pontos são indicativas de boa qualidade do sono, enquanto 

pontuações acima de cinco indicam má qualidade do sono [17,18]. 

A funcionalidade foi avaliada pelo World Health Organization Disability Assessment 

Schedule 2.0 (WHODAS 2.0), um instrumento criado com base no modelo da Classificação 

Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) e sua versão mais recente foi 

publicada em 2010 [19]. A versão de 36 itens aplicada por entrevista avaliou a funcionalidade 

e a incapacidade. De acordo com a CIF, a funcionalidade é um termo genérico para funções 

corporais, estrutura corporal, atividade e participação. A funcionalidade descreve as interações 

positivas entre um indivíduo (com condições de saúde) e os fatores contextuais desse indivíduo 

(fatores ambientais e pessoais), enquanto a deficiência refere-se aos aspectos negativos dessa 

interação [20]. O WHODAS registra o nível de incapacidade em seis domínios: cognição, 

mobilidade, autocuidado, relações interpessoais, atividades de vida e participação. O escore do 

questionário varia de 0 (sem incapacidade) a 100 (incapacidade completa) [21]. 

O Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue (FACT-F) foi desenvolvida para 

avaliar a fadiga e a qualidade de vida em pacientes com câncer [22,23]. O FACT-F explora 

cinco domínios: bem-estar físico, bem-estar social / familiar, bem-estar emocional, bem 

funcional e a subescala de fadiga. A pontuação final é dada pela soma dos cinco domínios, 

variando de 0 a 160 pontos. Quanto maior o número de pontos, melhor a qualidade de vida e 

menor a ocorrência de fadiga [22,23]. 

O desempenho funcional dos membros superiores foi avaliado pelo questionário 

Disabilities of the Arm and Shoulder (DASH), uma escala de 30 itens relacionada às atividades 

dos membros superiores na semana anterior. O escore total da escala varia de 0 (sem 

incapacidade) a 100 (incapacidade grave) [24,25]. 

O Teste de Caminhada de Seis Minutos (TC6) consiste em um teste submáximo simples, 

seguro, válido e confiável para avaliação da capacidade funcional. É uma ferramenta de baixo 

custo, com boa reprodutibilidade e é validada para mulheres com câncer de mama [26-28]. O 
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teste foi realizado de acordo com as diretrizes da American Thoracic Society (ATS), em um 

corredor plano e firme de 30 metros, por meio do qual os voluntários foram instruídos a 

caminhar na velocidade máxima sustentada por seis minutos. Durante o teste, a frequência 

cardíaca (FC) e a saturação periférica de oxigênio (SpO2) foram monitoradas pelo oxímetro de 

pulso (modelo CMS50N - Contec, São Paulo, Brasil), bem como a percepção subjetiva de 

esforço para dispneia (Borg-D) e fadiga de membros inferiores (Borg-F) através da Escala 

Modificada de Borg. Imediatamente após o teste e logo após o tempo de recuperação de dois 

minutos, os sinais vitais das participantes foram avaliados novamente. Para obter a distância 

prevista no teste, foi utilizada a equação: DP = (2,11 * altura cm) - (2,29 * peso kg) - (5,78 * 

idade) + 667 m. A capacidade funcional das participantes foi calculada pela distância obtida 

dividida pela distância prevista [29]. 

Para atividade física, foi aplicado o International Physical Activity Questionnaire – 

IPAQ, versão curta, validado para a população brasileira [30]. A versão curta do IPAQ 

quantifica a frequência em dias e os minutos de duração das atividades físicas relacionadas às 

atividades de lazer, caminhada, moderada e severa, e fornece uma pontuação total de METs-

minutos / semana. A partir do escore total, o indivíduo pode ser classificado em três grupos de 

acordo com o nível de atividade física: sedentário ou baixo nível, moderado e alto nível [31]. 

Além disso, para descrever a amostra, foram coletados dados sociodemográficos, índice 

de massa corporal e características clínicas. 

Os dados sociodemográficos foram: idade, estado civil (solteiro, casado / união estável, 

divorciado e viúvo), escolaridade (menos de 9 anos, mais de 9 anos), empregado, renda familiar 

(menor que US$ 250,00 ou US$ 250,00) salário mínimo/mês no Brasil na época da entrevista 

deste estudo, engajado em grupo de apoio a mulheres com câncer, fumante, ex-fumante, 

ingestão de bebida alcoólica (sim, não ou ex-usuário), sedentário. 

Características clínicas: estágio da doença (estágio I, estágio II ou III), tratamento 

neoadjuvante, tratamento adjuvante, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, tipo de 

cirurgia (mastectomia radical, quadrantectomia / mastectomia segmentar), dissecção axilar, 

acompanhamento de equipe multidisciplinar durante o tratamento clínico, tempo desde o último 

tratamento (1-2 anos, entre 2 e 5 anos, mais de 5 anos). 

O índice de massa corporal (IMC) foi obtido a partir da razão entre peso corporal e altura 

ao quadrado (IMC = Peso/Altura2). As pacientes foram pesadas em uma balança digital da 

Cadence e medidas com estadiômetro da marca Height. 

 

Análise estatística 
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Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva e inferencial, utilizando o 

software SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Science). O teste de Shapiro-Wilk verificou 

a normalidade dos dados contínuos. O teste do qui-quadrado foi realizado para avaliar a 

distribuição da porcentagem de mulheres de acordo com a qualidade do sono. O coeficiente de 

correlação de Spearman e/ou Pearson avaliou a correlação entre domínios e escore total do 

PSQI. 

Para análises comparativas, as mulheres foram divididas em dois grupos: má qualidade 

do sono e boa qualidade do sono. O teste t de Student e o teste U de Mann-Whitney foram 

usados para comparar as médias entre os grupos quando os dados eram paramétricos e não-

paramétricos, respectivamente. 

Para avaliar a significância clínica, o tamanho do efeito foi determinado usando o teste 

d de Cohen. O tamanho do efeito foi interpretado da seguinte forma: valores ≥ 0,2 foram 

considerados efeito clínico pequeno, ≥ 0,5 moderado e ≥ 0,8 alto [32]. 

Regressões lineares bivariadas foram realizadas para avaliar a associação de má 

qualidade do sono em diferentes desfechos clínicos. Um valor de p≤0,05 foi usado como nível 

de significância estatística para todos os testes. 

 

3 RESULTADOS 

 

Inicialmente, 101 mulheres diagnosticadas com câncer foram identificadas nas 

Unidades de Saúde da atenção primária à saúde. Destas, 36 não eram elegíveis para o estudo 

porque tinham outros tipos de câncer (ovário, pele, cabeça e pescoço), resultando em 65 

mulheres elegíveis. Das 65 mulheres elegíveis, 28 mulheres foram excluídas por não atenderem 

aos critérios de inclusão e cinco se recusaram a participar do estudo, resultando em uma amostra 

final de 32 mulheres com idade média de 52,34 ± 11,20 anos. As características da amostra são 

mostradas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Dados sociodemográficos das sobreviventes 

de câncer de mama, 2018 

Variáveis n (Média) % (DP) 

Idade (Anos) (52,34) (11,20) 

IMC (Kg/m2) (28,53) (4,21) 
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Em relação ao perfil clínico, a maioria foi diagnosticada nos estádios II e III (62,5%). 

Um percentual elevado de mulheres foi submetido à quimioterapia (93,8%), à radioterapia 

(90,6%) e apenas 37,5% foram submetidas à terapia hormonal. O principal tipo cirúrgico foi a 

mastectomia radical (53,1%), e 81,3% foram submetidos à dissecção axilar associada à cirurgia. 

Das 32 mulheres sobreviventes ao câncer de mama, 40,6% concluíram o último tratamento 

entre 1 e 2 anos e todas estavam fora do tratamento clínico (Tabela 2). 

 

Estado civil   

Solteira 8 25,0 

Casada/União Estável 17 53,1 

Divorciada 6 18,8 

Viúva 1 3,1 

Escolaridade 
  

Até 9 anos 4 12,5 

Acima de 9 anos 28 87,5 

Trabalha 9 28,1 

Renda Familiar   

Menos que um salário mínimo 12 37,5 

Mais que um salário mínimo 20 62,5 

Participação em Grupo de 

Apoio a mulheres com 

câncer 

25 78,1 

Fumante 2 6,3 

Ex-Fumante 5 15,6 

Consome Bebida Alcoólica    

Ex-Consumidor 1 3,1 

Não 31 96,9 

Sedentária 24 75,0 

n – frequência absoluta das variáveis categóricas; % - 

frequência relativa  das variáveis categóricas; DP – Desvio-

padrão das variáveis continuas. 

Tabela 2 - Caracterização clínica das mulheres 

sobreviventes ao câncer de mama de janeiro a setembro de 

2018 

Estágio da Doença n % 
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A Tabela 3 apresenta os escores obtidos para cada componente e a pontuação total do 

Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI). A média do escore total do PSQI foi de 7,22 

(± 3,47) pontos. Através deste instrumento, foi possível verificar que a maioria das mulheres 

tem sono ruim (71,9%). 

 

Estágio I 12 37,5 

Estágio II ou III 20 62,5 

Tratamento Neoadjuvante 7 21,9 

Tratamento Adjuvante 31 96,9 

Quimioterapia 30 93,8 

Radioterapia 29 90,6 

Hormonioterapia 12 37,5 

Tipo de Cirurgia   

Mastectomia Radical 17 53,1 

Quadrantectomia/Setorectomia 15 46,9 

Esvaziamento Axilar 26 81,3 

Equipe Multidisciplinar 24 75,0 

Tempo decorrido do último tratamento   

1 - 2 anos 13 40,6 

Entre 2 e 5 anos 10 31,3 

Acima de 5 anos 9 28,1 
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A Tabela 4 apresenta a comparação dos escores obtidos nos questionários FACT-F, 

DASH e WHODAS 2.0 e as variáveis relacionadas ao TC6 entre o grupo qualidade do sono 

ruim e boa qualidade do sono. Observou-se diferença significativa com piores escores totais 

para todas as escalas aplicadas às mulheres com sono ruim (p≤0,05). O efeito do sono ruim teve 

significância clínica pelo d de Cohen para várias variáveis. 

 

 

 

Tabela 3 - Variáveis relacionadas ao sono 

Variável Range Média±DP Mediana 

Intervalo 

Interquartílico 

(P25-P75) 

Correlação com o 

Escore total do 

PSQI 

Qualidade Subjetiva 

do Sono 
(0-3) 1,31±0,78 1,00 (1,00-2,00) 0,769** 

Distúrbios do Sono (0-3) 1,56±0,84 2,00 (1,00-2,00) 0,624** 

Latência do Sono (0-3) 1,81±0,93 2,00 (1,00-2,75) 0,625** 

Duração do Sono (0-3) 0,81±1,15 0,00 (0,00-2,00) 0,581** 

Eficiência do Sono (0-3) 0,16±0,37 0,00 (0,00-0,00) 0,310 

Uso de Medicamento 

e Sonolência Diurna 
(0-3) 0,81±1,33 0,00 (0,00-2,75) 0,309 

Distúrbios Durante o 

Dia 
(0-3) 0,75±0,80 1,00 (0,00-1,00) 0,654** 

Escore Total (0-21) 7,22±3,47 6,50 (5,00-9,00) 1,00 

PSQI -  Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; DP – Desvio-padrão; ** - Variáveis com significância 

estatística; p <0,05 
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Tabela 4 –  Comparação entre os escores dos questionários e o TC6 entre mulheres com sono ruim e bom 

Variável 

Sono ruim 

(n=23) 

Sono Bom 

(n=9) 
IC 95% Cohen’s d p 

Média/ Mediana DP/(IIQ) Média/ Mediana DP/(IIQ) 

FACT-F        

Escore Total2 

 
107,17 19,92 129,87 13,15 -37,44 - (-7,95) 1,34 0,004 

Bem-Estar Físico1 

 
16,00 (14,00-20,00) 22,00 (21,50-24,00) -8,00 - (-2,00) 1,27 0,003 

Bem-Estar Social/Familiar1 

 
21,00 (16,00-23,00) 21,00 (16,00-23,00) -4,67 - 2,17 0,30 0,833 

Bem-Estar Emocional1 

 
20,00 (17,00-22,00) 23,00 (22,00-23,00) -5,00-0,00 0,98 0,020 

Bem-estar Funcional2 

 
17,26 4,41 20,33 3,43 -6,42-0,28 0,77 0,071 

Subescala Fadiga2 

 
35,04 9,31 44,67 5,29 -16,39-(-2,86) 1,27 0,007 

DASH Escore Total2 

 
37,10 16,20 14,63 12,97 10,11-34,84 1,53 0,001 

WHODAS 2.0        

Escore Total2 

 
31,38 12,36 16,06 11,45 5,58-25,06 1,29 0,003 

Cognição1 

 
30,00 (15,00-40,00) 5,00 (0,00-10,00) 15,00-35,00 1,91 0,001 

Mobilidade1 

 
25,00 (12,50-43,75) 6,25 (0,00-21,88) 0,00-31,25 0,51 0,073 

Autocuidado1 

 
10,00 (0,00-20,00) 0,00 (0,00-10,00) 0,00-10,00 0,22 0,408 

Rel. Interpessoais1 
16,67 (8,33-41,67) 8,33 (4,17-12,50) 0,00-25,00 1,01 0,021 

Ativ. Domésticas1 
60,00 (20,00-90,00) 20,00 (10,00-40,00) 0,00-60,00 0,93 0,047 

Participação2 
36,41 18,77 25,93 20,39 -4,94-25,92 0,53 0,175 

TC6`        

Distância prevista2 541,80 57,84 522,28 90,25 -35,09-74,13 0,26 0,471 

Distância obtida1 437,00 (401,00-476,00) 436,00 (378,50-451,50) -24,00-60,00 0,30 0,438 

Número de passos2 816,13 235,02 885,78 258,26 -263,52-124,22 0,28 0,469 

Capacidade funcional (%)2 79,20 10,66 77,55 11,11 -7,01- 10,31 0,15 0,700 

FACT-F -  Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue; DASH – Disabilities of the Arm and Shoulder; WHODAS 2.0 –  World Health Organization Disability 

Assessment Schedule 2.0; DP - Desvio Padrão; IIQ - Intervalo Interquartílico 
1Teste U de Mann-whitney; 2Teste T de student; p <0,05 
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Regressões lineares bivariadas foram realizadas para confirmar a associação entre o 

sono ruim e os diferentes desfechos medidos (tabela 5). O sono ruim foi preditor de piores 

escores de fadiga, FACT-F, desempenho funcional de membros superiores e funcionalidade 

(p≤0,05).  

O sono ruim diminui o escore de fadiga em 9,62 pontos (R2 ajustado = 0,193, p = 0,007); 

diminui o escore geral de qualidade de vida (FACT-G) em 13,07 pontos (R2 ajustado = 0,177, 

p = 0,010); diminui a pontuação total do FACT-F em 22,70 pontos (R2 ajustado = 0,223, p = 

0,004); aumenta o escore de incapacidade dos membros superiores (DASH) em 22,47 (R2 

ajustado = 0,292, p = 0,001) e aumenta o escore de incapacidade (WHODAS 2.0) em 15,32 (R2 

ajustado = 0,231, p = 0,003). 

 

  

 

 

 

 

 

Tabela 5 –  Regressão linear entre o sono ruim e vários desfechos 

Variáveis R 
R2 

Ajustado 
Intercepto Constant β IC 95% p 

 

Capacidade Física (%) 

 

0,071 -0,028 77,55 1,65 -7,01-10,31 0,700 

 

IPAQ (MET) 

 

0,248 0,03 696,17 -363,82 -894,60-166,96 0,172 

 

Fadiga 

 

0,468 0,193 44,67 -9,62 -16,39-(-2,86) 0,007 

 

FACT-G 

 

0,451 0,177 85,20 -13,07 -22,71-(-3,44) 0,010 

 

FACT-F 

 

0,498 0,223 129,87 -22,70 -37,44-(-7,95) 0,004 

 

DASH 

 

0,561 0,292 14,63 22,47 10,11-34,84 0,001 

 

WHODAS 2.0 

 

0,506 0,231 46,70 15.32 5,58-25,05 0,003 

IPAQ -  International Physical Activity Questionnaire; FACT-F -  Functional Assessment of 

Cancer Therapy-General;  FACT-F -  Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue; DASH 

–  Disabilities of the Arm and Shoulder; WHODAS 2.0 –  World Health Organization Disability 

Assessment Schedule 2.0; IC – Intervalo de confiança; Valores referentes a Correlação de 

Spearman;  p<0,05 
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4 DISCUSSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência das alterações do sono e sua 

associação com resultados relevantes para o contexto de saúde de mulheres que sobreviveram 

ao câncer de mama e fora do tratamento clínico da doença. Entre os principais achados, vale 

ressaltar que mais de 70% das mulheres sobreviventes ao câncer de mama, mesmo após o 

término do tratamento clínico, apresentavam alterações do sono. Este cenário se correlaciona 

com a qualidade subjetiva do sono, distúrbios do sono, latência do sono, duração do sono e 

distúrbios do sono durante o dia. 

Dados semelhantes foram obtidos no estudo de Gonzalez et al. [33] em que mulheres 

com alterações do sono pós-tratamento, durante o período de sobrevida, relataram constantes 

prejuízos na quantidade e na qualidade do sono, citando várias razões para ter dificuldade em 

dormir à noite. 

Estudos corroboram que pacientes com câncer apresentam mais problemas no sono do 

que a população saudável [34]. Em uma comparação entre pacientes com câncer e população 

geral, Demiralp et al. [35], descobriram que pacientes com câncer tinham uma maior 

prevalência de problemas no sono (23-61% versus 9-30% para a população em geral). Cerca de 

um terço das pessoas que tiveram a experiência do diagnóstico de câncer de mama 

manifestaram alterações do sono, que começam antes da cirurgia e do tratamento e podem 

persistir por toda a sobrevida livre de doença [36]. 

Além disso, segundo os autores, os problemas de sono associados à doença e ao 

tratamento causam déficits significativos por longos períodos na qualidade de vida desses 

pacientes, por meio de problemas cognitivos, comportamentais e funcionais [4,8]. 

Os resultados apresentados neste estudo mostram que o sono ruim é um preditor de 

piores escores para desempenho funcional, fadiga e qualidade de vida do membro superior, 

revelando consequências negativas do sono ruim nessas mulheres e demonstrando a 

importância e necessidade de informações relacionadas ao sono nas avaliações clínicas e 

abordagens terapêuticas para mulheres sobreviventes de câncer de mama. 

Estudos semelhantes mostraram que o sono ruim em sobreviventes de câncer de mama 

tem consequências sobre fadiga, ansiedade, sintomas depressivos, problemas de memória e 

problemas de atenção, e concluíram que esses problemas causam déficits no desempenho das 

atividades cotidianas e a participação da vida diária, impactando negativamente a saúde física, 

o bem-estar físico e emocional e a qualidade de vida dessas mulheres [33,37]. 
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Em resumo, há uma influência direta do sono sobre a fadiga, a incapacidade física, a 

funcionalidade, o funcionamento cognitivo e a qualidade de vida geral das mulheres que 

sobreviveram ao câncer de mama [38]. 

Estudos corroboram que a fadiga é uma das principais queixas em mulheres com câncer 

de mama durante e após o tratamento, podendo ocorrer ainda ao logo da sobrevida livre da 

doença [33,39,40]. Segundo Schmidt et al. [37], as alterações do sono estão fortemente 

associadas à ocorrência de fadiga. No entanto, a causa e o mecanismo de ação ainda são pouco 

compreendidos. Outro estudo enfatiza que há uma necessidade de estudos longitudinais para 

delinear melhor a relação entre fadiga e problemas de sono [39]. 

Quanto à incapacidade dos membros superiores, as consequências dos problemas de 

sono podem gerar e agravar incapacidades funcionais, impedindo que essas mulheres realizem 

suas atividades habituais satisfatoriamente [10]. Sabe-se que o tratamento cirúrgico de câncer 

de mama pode causar a curto e a logo prazo incapacidade de membro superior ipsilateral 

associado com dor, linfedema, limitação de movimentos articulares, parestesia e fraqueza 

muscular [11]. Todos esses problemas quando associados as alterações do sono tendem a se 

agravar, pois com o sono ruim pode haver sonolência e disfunção diurna que prejudica a 

recuperação da energia física e consequentemente provoca limitações das habilidades 

funcionais [4,33,39]. 

Em relação à funcionalidade/deficiência, os resultados insatisfatórios do sono estão de 

acordo com Schmidt et al. [37] que observaram que as alterações do sono desencadeiam um 

nível mais alto de deficiência cognitiva, relações interpessoais e atividades domésticas e de 

trabalho. Estudos mostram que o sono ruim das mulheres sobreviventes ao câncer de mama traz 

consigo maiores dificuldades na participação social e nas atividades domésticas/laborais, bem 

como prejuízos na função cognitiva [33,38,39]. Embora nenhum envolvimento de participação 

social tenha sido observado neste estudo. 

O fato de o sono ruim ser um preditor de pior qualidade de vida entre as sobreviventes 

pode ser interpretado como produto da soma dos impactos negativos que o sono inadequado 

acarreta, como aumento da fadiga, baixo desempenho funcional dos membros superiores, baixa 

capacidade funcional, bem como problemas cognitivos, socialização e sintomas depressivos 

dessas mulheres [33,39,41]. No entanto, deve-se notar que neste estudo não houve associação 

entre o sono ruim e o prejuízo no bem-estar social/familiar e a percepção de bem-estar 

funcional, talvez pelo fato de 78,1% das mulheres participantes do estudo terem participado de 

um grupo de apoio a mulheres com câncer, demonstrando a relevância do apoio social para 

essas mulheres. 
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Na amostra estudada, o sono ruim não teve impacto negativo nos níveis de atividade 

física (IPAQ). Embora a amostra apresente um percentual aceitável de capacidade funcional no 

TC6 (maior que 70%), um percentual significativo dessas mulheres apresentou baixo nível de 

atividade física (75%) e excesso de peso com IMC de 28,53 (± 4,21), corroborando com um 

estudo anterior de que o tratamento e seus efeitos adversos acabam levando a baixos níveis de 

atividade física e maior IMC [42]. 

Através do questionário WHODAS, percebe-se que o sono ruim das mulheres 

sobreviventes ao câncer de mama apresentava alterações na cognição, nas relações interpessoais 

e nas atividades domésticas. Em contrapartida, o sono ruim não causou impactos negativos na 

mobilidade, fato que pode ser explicado por essas mulheres terem certa mobilidade para 

poderem executar o TC6. 

Finalmente, no presente estudo, o sono ruim não provocou alterações hemodinâmicas 

(material complementar) ou prejuízo na capacidade funcional obtida no TC6, isso pode ser 

explicado, pois o teste apenas requer que as mulheres percorram o maior tempo possível. 

 

Viabilidade 

 

Embora, tenha sido necessário grande esforço logístico para alcançar o tamanho 

amostral. Este estudo demonstra ser viável, passível de ser contínuo/reprodutível em contextos 

epidemiológicos, e sobretudo relevante, uma vez que esses achados apontam para outros fatores 

além dos meramente biológicos, importantes para a compreensão do estado de saúde dessas 

mulheres em um contexto biopsicossocial. 

 

Potencialidades e limitações 

 

Trata-se de um estudo pioneiro que demonstrou uma especificidade ao eleger 

instrumentos específicos para avaliação da qualidade do sono e suas relações com a capacidade 

física, funcionalidade e qualidade de vida em mulheres sobreviventes ao câncer de mama. Esses 

instrumentos conjuntamente nunca foram utilizados em outros estudos publicados.  

Dentre as limitações do estudo é importante entender que o desenho transversal gera 

resultados característicos de um momento específico de tempo, bem como o número reduzido 

de voluntárias não permitiu a realização de modelos mais robustos de regressão, a exemplo de 

modelos multivariados, impedindo a visualização do comportamento dessas variáveis de forma 

conjunta. O que sugere a realização de outros estudos com uma amostra maior.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Este estudo mostrou que a avaliação da qualidade do sono e dos instrumentos clínicos é 

viável em contextos epidemiológicos. Além disso, identificou que 71,9% das mulheres 

sobreviventes de câncer, mesmo após o término do tratamento clínico, apresentam sono ruim. 

Este estudo mostrou que o sono ruim é um preditor de piores escores de fadiga, 

qualidade de vida, desempenho funcional dos membros superiores e funcionalidade, 

comprovando os impactos negativos do sono ruim dessas mulheres e denotando a relevância e 

urgência de inclusão de aspectos relacionados ao sono nas avaliações clínicas e condutas 

terapêuticas direcionadas às mulheres sobreviventes ao câncer de mama. 
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Tabela complementar – Comportamento hemodinâmico e variáveis associadas ao teste de caminhada de seis minutos, n = 32, Santa Cruz / Brasil 

Variáveis 
Sono Ruim 

(n=23) 

Sono Bom 

(n=9) IC 95% p 
Média/ Mediana DP/(IIQ) Média/ Mediana DP/(IIQ) 

ANTES DO TC6` 

PA Sistólica2 120,26 11,39 127,33 15,75 -17,27-3,12 0,167 

PA Diastólica1 84,00 (76,00-88,00) 86,00 (81,00-94,00) -12,00-2,00 0,133 

FR2 16,65 2,31 17,22 2,86 -16,10-6,85 0,561 

SpO21 98,00 (96,00-99,00) 98,00 (97,00-98,00) -1,00-1,00 0,846 

FC2 82,26 12,26 86,89 18,78 -2,55-1,41 0,417 

FC Máxima (220-idade)2 168,48 8,85 165,56 16,24 -9,84-15,68 0,621 

 DURANTE O TC6` 

Borg durante teste (Média)1 1,91 (0,79-3,21) 0,75 (0,00-2,08) -0,03-2,06 0,100 

SpO2 durante teste (Média)1 96,30 (94,60-97,30) 96,10 (93,45-97,85) -2,00-2,30 0,785 

FC durante teste (Média)2 108,06 14,87 116,68 15,67 -20,74-3,49 0,156 

AO FINAL DO  TC6` 

PA Sistólica2 124,09 15,47 133,78 10,60 -21,20-1,82 0,096 

PA Diastólica2 83,65 11,87 86,89 9,12 -12,23-5,76 0,468 

FR1 19,00 (18,00-22,00) 20,00 (18,50-22,00) -3,00-1,00 0,483 

SpO21 98,00 (97,00-99,00) 99,00 (95,00-99,00) -1,00-2,00 0,718 

FC2 102,30 21,59 107,22 19,35 -21,80-11,96 0,556 

RECUPERAÇÃO 2` 

PA Sistólica2 116,65 10,58 126,67 10,25 -18,44-(-1,59) 0,021 

PA Diastólica1 82,00 (78,00-84,00) 88,00 (81,00-92,50) -10,00-2,00 0,133 

FR2 17,39 1,73 18,00 1,94 -2,04-0,82 0,392 

SpO21 98,00 (97,00-99,00) 97,00 (96,00-99,00) 0,00-2,00 0,241 

FC2 87,39 15,17 99,22 19,58 -25,05-1,39 0,077 

PA – Pressão Arterial; FC – Frequência Cardíaca; FR – Frequência Respiratória; SpO2 – Saturação periférica de O2; TC6`- Teste de caminhada de seis minutos; 

DP – Desvio Padrão; IIQ – Intervalo Interquartílico; IC – Intervalo de Confiança 
1Teste U de Mann-whitney; 2Teste T de student; p<0,05 
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4.2 ARTIGO II - PREVALÊNCIA DA DEFICIÊNCIA E ASSOCIAÇÕES CLÍNICAS 

EM MULHERES SOBREVIVENTES AO CÂNCER DE MAMA: UM ESTUDO 

PILOTO 

 

PREVALENCE OF DISABILITY AND CLINICAL ASSOCIATIONS IN BREAST 

CANCER WOMEN SURVIVORS: A PILOT STUDY   

 

 

RESUMO 

 

 

Objetivou-se com este estudo avaliar a prevalência da deficiência e sua associação com 

capacidade física, sono, fadiga e qualidade de vida em mulheres sobreviventes ao câncer de 

mama. Realizou-se um estudo piloto envolvendo 32 mulheres com pelo menos um ano após o 

tratamento clinico. Utilizaram-se instrumentos de caracterização sociodemográfica e clínica da 

doença e os questionários World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 

(WHODAS 2.0); Disabilities of the arm and Shoulder (DASH); Índice de Qualidade do Sono 

de Pittsburgh (PSQI); Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue (FACT-F), além do 

teste de caminhada de seis minutos (TC6). Nas análises de dados foram utilizados a estatística 

descritiva e inferencial. O d de Cohen examinou o efeito clínico e adotou-se significância de 

p≤0,05. A prevalência de deficiência na amostra estudada foi > 90%. O WHODAS 2.0 revelou 

boa consistência interna (α = 0,874). A deficiência correlacionou-se forte e positivamente com 

cognição (rs = 0,758), mobilidade (rs = 0,709), atividade domesticas/trabalho (rs = 0,718) e 

participação (r = 0,701) e moderada e negativamente com fadiga (r = -0,621) e FACT-F (r = -

0,672) e positivamente com o DASH (r = 0,639). Comparando-se os grupos de deficiência 

observou-se diferença significativa com piores escores para o DASH (d = 1,62), FACT-F (d = 

1,47), fadiga (d = 1,21) e PSQI (d = 0,98). Concluiu-se que a deficiência associada a problemas 

secundários acarreta ao seu agravamento. Isso aponta a relevância e necessidade de integrar 

informações sobre repercussões negativas associadas a deficiência em avaliações clinicas e 

condutas terapêuticas para essas mulheres. 

 

Palavras-chave: Câncer de mama - Sobreviventes - Deficiência - Funcionalidade - Qualidade 

de vida 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the prevalence of disability and its association with 

physical capacity, sleep, fatigue and quality of life in women who survived breast cancer. A 

pilot study involving 32 women at least one year after clinical treatment was conducted. 

Sociodemographic and clinical characterization instruments of the disease were used and the 

World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0); Disabilities 

of the arm and Shoulder (DASH); Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI); Functional 

Assessment of Cancer Therapy-Fatigue (FACT-F), in addition to the six-minute walk test 

(6MWT). Descriptive and inferential statistics were used in the analysis of data. Cohen's d 

examined the clinical effect and significance was set at p≤0.05. The prevalence of deficiency 

in the studied sample was > 90%. WHODAS 2.0 revealed good internal consistency (α = 0.874). 

Deficiency was strongly and positively correlated with cognition (rs = 0.758), mobility (rs = 

0.709), domestic activity/work (rs = 0.718) and participation (r = 0.701) and moderate and 

negatively fatigue (r = -0.621) and FACT-F (r = -0.672) and positively with DASH (r = 0.639). 

Comparing the groups of deficiency, we observed a significant difference with worse scores for 

DASH (d = 1.62), FACT-F (d = 1.47), fatigue (d = 1.21) and PSQI (d = 0,98). It was concluded 

that the deficiency associated with secondary problems leads to its aggravation. This points to 

the relevance and necessity of integrating information on negative repercussions associated 

with disability in clinical evaluations and therapeutic behaviors for these women. 

 

Keywords: Breast cancer – Survivors – Disability – Functioning - Quality of life 

 

 

Introdução 

 

O tratamento do câncer de mama, apesar de proporcionar um aumento da taxa de 

sobrevida e redução das tendências de mortalidade (Tao et al., 2015; Mathew et al., 2016), 

devido aos avanços terapêuticos, com intervenções eficientes e menos agressivas (Carvalho et 

al., 2014; Tao et al., 2015), ainda traz uma série de limitações funcionais, bem como o 

surgimento de efeitos colaterais crônicos, que ocasionam severos comprometimentos ao longo 

da sobrevida livre da doença (Demiralp et al., 2010).  
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Evidências atuais indicam que as causas que provocam limitações funcionais, 

comportamentais e psicológicos durante toda a trajetória da vida de pacientes com câncer de 

mama são multifacetadas e que estão correlacionadas com prejuízos na qualidade de vida e 

outras associações clínicas que afetam a saúde dessas mulheres (Peerawong et al., 2016; 

Oliveira et al., 2017).  

Os prejuízos funcionais que limitam a execução de atividades e restringem a 

participação social dessas mulheres, de acordo com a Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), podem ser entendidas como deficiências 

transitórias, representando aspectos negativos entre as estruturas e funções biológicas, atividade 

e participação. E o entendimento dessa deficiência deve envolver a interação do indivíduo com 

os fatores contextuais (ambientais e pessoais) (WHO, 2013). 

Nessa perspectiva, é importante observar que o tratamento do câncer de mama ainda 

causa impactos negativos de curto a longo prazo na funcionalidade e quando associados a outros 

problemas, podem desencadear seríssimos prejuízos a saúde (Khan et al., 2012; Peerawong et 

al., 2016). 

Estudos sobre a funcionalidade/deficiência apontam que o WHODAS 2.0 é um 

instrumento confiável e valido para ser usado em pacientes com câncer de mama, sendo 

utilizado em diferentes países no mundo, demonstrando-se bastante útil para mensurar a 

limitação de atividades e restrições de participação (Zhao et al., 2013; Lee et al., 2017), mas 

ainda há escassez de dados com mulheres sobreviventes ao câncer de mama e ao longo da 

sobrevida livre da doença. Esta ferramenta é fundamental, pois é abrangente e inovadora de 

avaliar indivíduos no contexto biopsicossocial, baseado no modelo da CIF. Assim, pode 

orientar no desenvolvimento e planejamento de condutas terapêuticas de acordo com a condição 

de saúde da paciente (Zhao et al., 2013; Lee et al., 2017). 

Diante dessas evidências, surge a necessidade de dar atenção para as deficiências e as 

consequências associadas de mulheres sobreviventes ao câncer de mama, pois podem 

desencadear comprometimentos na execução de atividades especificas e participação em papeis 

da vida, que gera em prejuízos ao bem-estar biopsicossocial dessa população. A falta de 

conhecimento dessas manifestações geram dificuldades nas avaliações e condutas terapêuticas 

direcionadas a essas mulheres (Assis et al., 2013; Oliveira et al., 2017). 

Desse modo, este estudo objetivou avaliar a prevalência da deficiência e sua associação 

com a capacidade física, fadiga, sono e qualidade de vida, em mulheres sobreviventes ao câncer 

de mama. 
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Materiais e métodos 

 

Trata-se de um estudo piloto, realizado com mulheres sobreviventes ao câncer de mama, 

executado entre os meses de janeiro e setembro de 2018. Foi desenvolvido em acordo com a 

Declaração de Helsinki e aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa local, sob o nº do CAAE: 

67839617.9.0000.5568.  

Foram incluídas no estudo mulheres com idade superior a 18 anos, diagnóstico de câncer 

de mama, estágio clínico de I a III, que tenham finalizado o tratamento clínico há pelo menos 

um ano, não apresentar câncer de mama bilateral, nem recidiva locoregional, nem presença de 

metástase, ausência de disfunções cardiorrespiratórias, ortopédicas, reumatológicas e/ou 

neurológicas que impedissem a realização dos testes, que tivessem estabilidade hemodinâmica 

segundo os critérios de Herdy et al. (2016). Seriam excluídas do estudo, as mulheres que não 

conseguissem realizar algum dos procedimentos de coleta de dados.  

A seleção desses pacientes foi realizada na comunidade junto aos serviços de saúde da 

atenção primária à saúde dos municípios de Santa Cruz e Currais Novos, ambos situados no 

estado do Rio Grande do Norte, com população de 35.797 e 42.652 habitantes e índice de 

desenvolvimento humano (IDH) de 0,635 e 0,691, respectivamente [35].  

Todas as participantes do estudo foram esclarecidas em relação aos objetivos da 

pesquisa, benefícios da participação e anonimato e consentiram participar do estudo por meio 

da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido.  

As participantes foram submetidas a uma avaliação que englobava dados gerais de 

identificação, história de saúde, questionários validados, medidas antropométricas e testes 

físicos.  Todas as avaliações foram executadas por dois avaliadores previamente treinados e 

calibrados para os instrumentos e testes aplicados.  

 

Medidas utilizadas 

 

As variáveis sociodemográficas incluíram: idade (entre 32-59 anos, ≥ 60 anos), índice 

de massa corporal (IMC) categorizado (normal, sobrepeso, obeso), raça/etnia (branca, parda, 

negra, amarela), estado conjugal (sem companheiro, com companheiro), escolaridade (até 8 

anos, entre 8-11 anos, > 11 anos), ocupação antes e após tratamento, renda familiar (até 269,00 

dólares, > 269,00 dólares). No tocante às variáveis clínicas foram investigadas: estágio da 

doença (Estágio I, Estágio II ou III), tratamento adjuvante local, tratamento sistêmico em algum 

momento, tratamento adjuvante sistêmico, procedimento cirúrgico (mastectomia radical, 
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quadrantectomia/setorectomia), linfadenectomia, linfedema, historico familiar de câncer, 

equipe multidisciplinar, diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica (HAS), artrite/artrose 

e outras comorbidades. 

A aferição da estatura e peso corporal das pacientes foi realizada com estadiômetro de 

marca Heigth e balança digital de marca Cadence, respectivamente. O IMC foi calculado por 

meio da razão entre o peso corporal e a estatura elevado ao quadrado (IMC = Peso/Altura2). 

As variáveis analisadas foram a deficiência, incapacidade de membro superior 

homolateral ao câncer, fadiga, qualidade de vida, qualidade do sono e capacidade física. 

O nível de deficiência foi avaliado por meio do questionário World Health Organization 

Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0) de 36 questões, validado para o português 

e aplicado através de entrevista. Foi desenvolvido com base na Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) (WHO, 2010). O instrumento estabelece o nível 

de deficiência através de seis domínios: cognição, mobilidade, autocuidado, relações 

interpessoais, atividades de vida e participação. O escore total do instrumento varia de 0 

(nenhuma deficiência) a 100 (deficiência completa) (Lee et al., 2017, 2018). 

A incapacidade de membros superiores foi mensurada através do questionário 

Disabilities of the arm and Shoulder (DASH) com 30 questões que avaliam atividades 

executadas na semana anterior, denominadas para medir o nível de deficiência nas funções 

físicas, sociais e ocupacionais e na presença de sintomas. O escore total da escala varia de 0 

(sem incapacidade) a 100 (grave incapacidade) (Gummesson et al., 2003; Cheng et al., 2008). 

A qualidade de vida e fadiga das pacientes foi avaliada por meio do questionário 

Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue (FACT-F), constituído por 40 questões com 

cinco domínios que pontua separadamente: bem-estar físico (0-28 pontos); bem-estar 

social/familiar (0-28 pontos); bem-estar emocional (0-24 pontos); bem-estar funcional (0-28 

pontos) e a subescala de fadiga (0-52 pontos). Cada item tem pontuação que varia de 0 a 4. O 

escore total varia de 0 a 160 pontos, e altos escores indicam melhor qualidade de vida e menor 

ocorrência de fadiga (Ishikawa et al., 2008; 2010) 

A qualidade do sono foi avaliada por meio do Índice de Qualidade do Sono de 

Pittsburgh (PSQI) composto por sete componentes que avaliam o sono separadamente em 

qualidade subjetiva, distúrbio, latência,  duração, eficiência, uso de medicamentos e sonolência 

diurna e distúrbios durante o dia, com pontuação que varia de 0-3 pontos e a soma dos 

componentes fornece um escore total de 21 pontos, em que pontuações mais baixas indicam 

melhor qualidade do sono (Bertolazi et al., 2011; Otte et al., 2016). 



48 
 

A capacidade física foi mensurada através do Teste de Caminhada de Seis Minutos 

(TC6), que consiste um teste de capacidade submáxima, de baixo custo e fácil execução, seguro 

e reprodutível com validação para população de mulheres com câncer de mama (Brdareski et 

al., 2014; Galiano-Castillo et al., 2016). O teste foi baseado nos preceitos da American Thoracic 

Society (ATS), no qual as participantes foram instruídas para caminhar em um corredor plano 

e firme de 30 metros durante seis minutos em velocidade máxima sustentada. Foram registrados 

no início, durante e no fim do teste a frequência cardíaca, saturação periférica de oxigênio 

(SpO2) por meio do oxímetro de pulso (Modelo CMS50N – Contec, São Paulo, Brasil), assim 

como durante o teste foram registradas a percepção subjetiva de esforço para dispneia (Borg-

D) e a fadiga de membros inferiores (Borg-F) por meio da Escala de Borg Modificada. A 

mensuração da distância prevista no TC6 foi através da equação DP= (2,11*altura cm) - 

(2,29*peso kg) - (5,78*idade) + 667 m e a capacidade funcional foi estimada a partir da relação 

da distância obtida no teste pela distância prevista (Dourado, 2011). 

 

Análises estatísticas  

 

Utilizou-se estatística descritiva e inferencial na análise de dados, utilizando o software 

SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Science). As variáveis categóricas foram mostradas 

em frequência absoluta e relativa e as variáveis contínuas foram expostas em média e desvio 

padrão, mediana, intervalo interquartílico (percentil 25 - percentil 75) e intervalo de confiança. 

A normalidade dos dados contínuos foi feita pelo teste de Shapiro-Wilk.  

Para analisar a consistência interna do instrumento WHODAS 2.O foi utilizado o Alpha 

de Cronbach (α), que pode variar de 0 (zero) a 1 (um), de forma que, quanto mais próximo de 

um, mais forte e consistente será a correlação entre seus itens. A correlação entre as variáveis 

quantitativas geradas pelo WHODAS 2.0, DASH e FACT-F foi calculada usando o coeficiente 

de correlação de Spearman e/ou Pearson.  

Para análises comparativas as mulheres foram divididas em dois grupos: deficiência leve 

e deficiência moderada. O teste t-Student e o teste de Mann-Whitney, foram empregados para 

comparação de média entre grupos quando os dados foram paramétricos e não-paramétricos, 

respectivamente. 

A significância clínica dos resultados foi analisada por meio do teste d de Cohen. O 

tamanho do efeito foi interpretado da seguinte maneira, valores ≥ 0,2 foram classificados como 

baixo efeito clínico ≥ 0,5 moderado e ≥ 0,8 alto (Héroux, 2017). O nível de significância de p 

< 0,05 foi adotado para todos os testes. 
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Resultados 

 

Inicialmente foram identificadas 101 mulheres com diagnósticos de câncer. Destas, 36 

não eram elegíveis, pois tinham outros tipos de câncer: ovário; pele; cabeça e pescoço, que 

resultou em 65 mulheres elegíveis. Destas, foram excluídas 28 mulheres, pois não se 

enquadravam nos critérios de inclusão e 5 recusaram-se a participar da pesquisa. A amostra foi 

composta por 32 participantes, sendo que 78,1% eram mulheres com idade entre 32-59 anos. A 

maioria era de etnia parda (50,0%) e convivia com companheiro (53,1%), possuía entre 8-11 

anos de escolaridade (40,3%), tem renda familiar acima de US$ 269,00 (62,5%) e apresentava 

excesso de peso (43,8%). Quanto a ocupação, 75,0% exerciam alguma atividade remunerada 

antes do tratamento e apenas 28,1% após o tratamento. Com relação ao perfil clinico, observou-

se prevalência de participantes diagnosticadas nos estágios II e III (62,5%). Destas, 75,0% teve 

historico familiar de câncer. Constatou-se que houve alto percentual de mulheres que fizeram 

uso de quimioterapia (93,8%) e radioterapia (90,6%) e apenas 37,5% fizeram tratamento com 

hormonioterapia. O principal procedimento cirúrgico realizado foi mastectomia radical (53,1%) 

e 81,3% foram submetidas ao esvaziamento axilar associado a cirurgia. Verificou-se também 

que 56,3% das mulheres apresentaram linfedema no membro superior ipsilateral à mama 

cirurgiada. A comorbidade mais prevalente foi a hipertensão arterial sistêmica (HAS), presente 

em 31,3% das mulheres (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Dados sociodemográficos e caraterização clínica das mulheres 

sobreviventes ao câncer de mama no período de janeiro a setembro de 2018 

Variáveis n % 

Idade   

32 – 59 anos 25 78,1 

≥ 60 anos 7 21,9 

IMC  Categorizado   

Peso normal 6 18,8 

Sobrepeso 14 43,8 

Obeso 12 37,5 

Raça/Etnia    

Branca 10 31,3 

Parda 16 50,0 

Negra 2 6,3 
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Amarela 4 12,5 

Estado conjugal   

Sem companheiro 15 46,9 

Com companheiro 17 53,1 

Escolaridade 
  

Até 8 anos 9 28,4 

Entre 8-11 anos 13 40,3 

>11 anos 10 31,3 

Ocupação antes do tratamento 24 75,0 

Ocupação após tratamento 9 28,1 

Renda Familiar   

até 269,00 dólares 12 37,5 

> 269,00 dólares 20 62,5 

Estágio da doença   

Estágio I 12 37,5 

Estágio II ou III 20 62,5 

Tratamento local    

Radioterapia adjuvante 29 90,6 

Tratamento sistêmico    

Quimioterapia  em  algum momento 30 93,8 

Hormonioterapia adjuvante 12 37,5 

Procedimento cirúrgico   

Mastectomia Radical 17 53,1 

Quadrantectomia/Setorectomia 15 46,9 

Linfadenectomia 26 81,3 

Linfedema 18 56,3 

Histórico familiar de câncer 24 75,0 

Equipe Multidisciplinar 24 75,0 

Diabetes Mellitus 6 18,8 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 10 31,3 

Artrite/artrose 3 9,4 

Outras comorbidades 18 56,3 
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O WHODAS 2.0 de 36 questões demonstrou boa consistência interna para pacientes 

com câncer de mama (α = 0,874). O questionário registra o nível de deficiência em seis 

domínios, dos quais a atividade doméstica/trabalho apresentou consistência muito boa (α = 

0,905), participação com consistência boa (α = 0,843), cognição com consistência razoável (α 

= 0,738), mobilidade (α = 0,696) e relações interpessoais (α = 0,660) com consistência fraca e 

autocuidado com consistência inadmissível (α = 0,271). 

Verificou-se que os seis domínios do WHODAS 2.0 apresentaram correlação 

significativa com o escore total do instrumento. Observou-se correlação forte e positiva com o 

domínio cognição (rs = 0,758), mobilidade (rs = 0,709), atividade domesticas/trabalho (rs = 

0,718) e participação (r = 0,701) e correlação moderada e positiva com os domínios 

autocuidados (rs = 0,558) e relações interpessoais (rs = 0,555). Também se observou correlação 

moderada e negativa entre o escore total do WHODAS e o escore total do FACT-F (r = -0,672) 

e os domínios subescala de fadiga (r = -0,621) e bem-estar físico (rs = -0,684). O domínio bem-

estar emocional (r = -0,374) e bem-estar funcional (r = -0,372) apresentou correlação 

significativa, fraca e negativa. O domínio bem-estar social/familiar não revelou significância 

estatística. A correlação entre o escore total do WHODAS e o escore total do DASH foi de r = 

0,639, indicando correlação moderada e positiva. 

As mulheres foram divididas em dois grupos de acordo com o nível de deficiência obtido 

pelo WHODAS, comparando os escores do TC6`, DASH, FACT-F e PSQI. Para esta análise 

foram excluídas três mulheres, das quais duas não apresentavam deficiência e uma possuía 

deficiência severa, resultando em 29 participantes. Observa-se na tabela 2, diferença 

significativa com piores escores totais para todas as escalas aplicadas (p < 0,05). Apenas o 

domínio bem-estar social/familiar, assim como os componentes qualidade subjetiva, distúrbios, 

latência, duração e eficiência do sono não apresentaram diferença significativa nos escores entre 

os grupos. Através do d de Cohen foi possível comprovar o forte efeito negativo da deficiência 

no desempenho funcional do membro superior (d = 1,62), qualidade de vida (d = 1,47), fadiga 

(d = 1,21) e qualidade do sono (d = 0,98). Assim como nos domínios bem-estar físico (d = 

1,54), emocional (d = 0,98) e funcional (d = 1,07) e no componente distúrbio do sono durante 

o dia (d = 1,11). A comparação das variáveis avaliadas por meio do TC6 não apresentou 

diferença significativa entre os grupos. 
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Table 2 – Comparação dos escores obtidos nos questionários empregados e nas variáveis do TC6 entre mulheres com deficiência leve e deficiência  

moderada. 

Variável 

Deficiência Leve  
(n=8) 

Deficiência Moderada   

(n=21) 
CI 95% Cohen’s d p 

Média/ Mediana DP/(IIQ) Média/ Mediana DP/(IIQ) 

TC6`        

Distância prevista2 550,75 44,40 534,50 78,16 -44,25 - 76,75 0,26 0,586 

Distância obtida1 450,75 425,25-472,50 410,38 341,00-475,00 -20,00 - 99,00 0,64 0,354 

Número de passos2 985,25 158,75 793,90 257,98 -10,09 - 392,78 0,89 0,062 

Capacidade funcional (%)2 82,52 10,09 76,55 11,07 -3,26 - 15,19 0,56 0,196 

DASH Escore Total2 16,56 12,41 39,01 15,19 -34,83 - (-10,07) 1,62 0,001 

FACT-F        

Escore Total2 129,15 11,85 106,23 18,57 8,35 - 37,48 1,47 0,003 

Bem-Estar Físico1 22,00 20,50-23,75 16,00 13,50-20,50 2,00 - 8,00 1,54 0,002 

Bem-Estar Social/Familiar1 21,50 20,25-22,13 21,00 14,50-23,09 -1,83 - 6,00 0,52 0,432 

Bem-Estar Emocional1 22,00 22,00-23,00 19,00 17,00-22,50 0,00 - 5,00 0,98 0,048 

Bem-estar Funcional2 20,88 3,72 16,71 4,06 0,77 - 7,55 1,07 0,018 

Subescala Fadiga2 43,63 5,29 35,52 7,87 1,89 - 14,32 1,21 0,013 

PSQI        

Escore Total2 5,50 1,93 8,33 3,60 -5,60 - (-0,07) 0,98 0,045 

Qualidade Subjetiva do Sono1 1,00 0,25-1,00 1,00 1,00-2,00 -1,00 - 0,00 0,88 0,055 

Distúrbios do Sono1 1,00 1,00-2,00 2,00 1,00-2,00 -1,00 - 0,00 0,45 0,261 

Latência do Sono1 2,00 1,25-3,00 2,00 1,00-2,50 0,00 - 1,00 0,31 0,516 

Duração do Sono1 0,00 0,00-1,75 0,00 0,00-2,00 -1,00 - 0,00 0,33 0,527 

Eficiência do Sono1 0,00 0,00-0,75 0,00 0,00-0,00 0,00 - 0,00 0,27 0,502 

Uso de Medicamento e Sonolência 

Diurna1 
0,00 0,00-0,00 0,00 0,00-3,00 -3,00 - 0,00 0,00 0,043 

Distúrbios Durante o Dia1 0,00 0,00-0,75 1,00 0,00-1,50 -1,00 – 0,00 1,11 0,020 

DASH –  Disabilities of the Arm and Shoulder; FACT-F -  Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue; PSQI - Pittsburgh Sleep Quality Index; DP - Desvio 

Padrão; IIQ - Intervalo Interquartílico. 
1Mann-whitney U test; 2T student test; p <0.05 
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Discussão 

 

O presente estudo objetivou avaliar a prevalência da deficiência causada pelo tratamento 

do câncer de mama na sobrevivência e ao longo da sobrevida livre da doença, assim como o 

impacto que esta deficiência causa em outros desfechos relevantes para o contexto de saúde das 

mulheres.  

Conforme os resultados obtidos através do WHODAS 2.0, destaca-se que mais de 90% 

das mulheres sobreviventes ao câncer de mama, mesmo após o término do tratamento clínico, 

apresentaram níveis de deficiência, revelando correlação forte e significativa com piores 

escores de cognição, mobilidade, atividade domésticas/trabalho e participação e correlação 

moderada com o baixo bem-estar físico e desempenho funcional do membro superior 

ipsilateral, maior intensidade de fadiga e baixa qualidade de vida. Esses resultados se 

assemelham a outros estudos que investigaram os mesmos desfechos, porém, com outros 

instrumentos (Assis et al., 2013; Koch et al., 2013; Ancoli-Israel et al., 2014; Oliveira et al., 

2017; Schmidt et al., 2018).  

Estudos apontam que mulheres sobreviventes ao câncer de mama aumentam o déficit 

de funcionalidade quando há associação com outras repercussões negativas derivadas de efeitos 

tardios do tratamento clínico (Bellury et al., 2013; Oliveira et al., 2017).  

Constata-se que a deficiência associada ao câncer de mama e ao tratamento causa 

impacto negativo de curto a longo prazo na saúde física e cognitiva, no bem-estar psicológico 

e nas relações interpessoais, repercutindo em prejuízos na qualidade de vida das mulheres 

sobreviventes ao câncer de mama (Peerawong et al., 2016).  

Os resultados do estudo também revelam que quanto maior é o nível de deficiência, 

piores são os escores para a fadiga, o desempenho funcional dos membros superiores, sono e 

qualidade de vida, revelando impactos negativos na saúde dessas mulheres e demonstrando a 

importância e a necessidade de integrar informações relacionadas a sintomas secundários a 

funcionalidade nas avaliações clinicas e condutas terapêuticas conduzidas a mulheres 

sobreviventes ao câncer de mama. 

Entre as repercussões negativas provenientes do tratamento do câncer de mama, a fadiga 

é um dos sintomas mais reportados entre as mulheres, caracterizada como um sintoma crônico 

e extenuante, que provoca cansaço intenso e baixo desempenho funcional devido à falta de 

disposição (Ancoli-Israel et al., 2014).  

Quanto ao membro superior ipsilateral a mama cirurgiada, mulheres sobreviventes ao 

câncer de mama podem desencadear a curto e a longo prazo déficit funcionais que pode estar 
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associado com dor, linfedema, limitação de movimentos articulares, parestesia e fraqueza 

muscular, impossibilitando que estas mulheres executem de forma satisfatória suas atividades 

habituais (Oliveira et al., 2017). Quando associada a outras repercussões negativas, tais como 

problemas do sono e fadiga, tendem ao agravamento dos prejuízos funcionais (Peerawong et 

al., 2016). De acordo com Devoogdt et al., (2010), mulheres após o tratamento cirúrgico e 

clinico e ao longo da sobrevida não apresentaram recuperação satisfatória na capacidade física 

e na funcionalidade. 

Com relação as alterações do sono, os resultados referentes ao maior nível de deficiência 

estão de acordo com Schmidt et al. (2018), que observaram que maiores prejuízos na cognição, 

nas relações interpessoais e comportamentais, nas atividades domésticas/trabalho e participação 

social, domínios que compõem o WHODAS desencadeia a precariedade do sono. Os resultados 

aqui apresentados corroboram com outros estudos, tornando evidente que a precariedade do 

sono é um fator que causa um grande impacto sobre a deficiência de mulheres sobreviventes ao 

câncer de mama (Trudel-Fitzgerald et al., 2017; Gonzalez e Lu, 2018). 

Em relação a qualidade de vida, foi observado que as mulheres com maior nível de 

deficiência apresentam baixos escores da qualidade de vida (FACT-F), destacando-se piores 

escores para o bem-estar físico, bem-estar funcional, bem-estar emocional e fadiga, estando 

congruentes com os resultados de outros estudos (Arndt et al., 2017; Fontes et al., 2017; 

Schmidt et al., 2018). Contudo, cabe ressaltar que neste estudo não se observou significância 

estatística entre piores níveis de deficiência e participação social, talvez esse acontecimento 

seja explicado pelo fato de 78,1% das participantes do estudo integrarem um grupo de apoio a 

mulheres com câncer, revelando a grande relevância do apoio social para essas mulheres. 

Ao analisar os valores encontrados no TC6 min, observou-se que maiores níveis de 

deficiência não causaram alterações hemodinâmicas. Embora a amostra tenha demonstrado um 

percentual aceitável de capacidade física (superior a 70%), parcela significativa das mulheres 

foram categorizadas com sobrepeso (43,8%) e obesidade (37,5%), sendo comum o ganho de 

peso durante e/ou após o tratamento do câncer (Doyle et al., 2006), que caracteriza para um 

baixo nível de atividade física. Evidências científicas demostraram que o tratamento do câncer 

e as suas deficiências a longo prazo levam a baixos níveis de atividade física e capacidade física 

(Rogers et al., 2009; Oliveira et al., 2017). Contudo, neste estudo não se observou significância 

estatística entre pior nível de deficiência e capacidade física e isso pode ser explicado em virtude 

de o teste exigir capacidade submáxima dos membros inferiores e condicionamento 

cardiorrespiratório, no qual revelou autonomia e independência dessas mulheres para a 

execução da atividade exigida. Também se observou correlação entre piores escores de 



55 
 

deficiência e mobilidade, divergindo dos resultados obtidos no TC6. Talvez essa divergência 

seja em virtude do instrumento WHODAS incluir questões que exijam maior capacidade física 

em relação ao TC6, tais como ficar em pé por mais de 30 min, sair de casa e enfrentar obstáculos 

no percurso e andar longas distancias. 

No presente estudo apesar de ter havido um grande esforço logístico amostral, 

demonstra-se viável, passível de reprodutibilidade em contextos epidemiológicos e relevante, 

pois os resultados alertam para fatores além de biológicos, que são importantes para o 

entendimento da condição de saúde dessas mulheres no contexto biopsicossocial.   

Pode-se concluir que mulheres sobreviventes ao câncer de mama, mesmo após o término 

do tratamento clínico, apresentaram algum nível de deficiência. Também foi identificado que a 

deficiência repercute piores escores para o desempenho dos membros superiores ipsilateral a 

mama cirurgiada, fadiga, qualidade do sono e qualidade de vida, demonstrando impactos 

importantes na saúde dessas mulheres. 

Este estudo contribui para revelar problemas secundários que possam agravar o nível de 

deficiência e demonstrar a relevância e a necessidade de integrar informações relacionadas 

sobre repercussões negativas associadas a funcionalidade nas avaliações clínicas e condutas 

terapêuticas direcionadas as mulheres sobreviventes ao câncer de mama.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Baseado nos resultados encontrados neste estudo, mediante o alcance dos objetivos 

propostos, denota-se a importância e a necessidade de incluir aspectos relacionados ao sono e 

a funcionalidade nas avaliações clínicas e condutas terapêuticas conduzidas as mulheres 

sobreviventes ao câncer de mama e fora do tratamento clínico. 

Diante dos achados, conclui-se que tanto os problemas do sono quanto à limitação 

funcional apresentam uma alta prevalência entre as mulheres sobreviventes ao câncer de mama 

e os fatores clínicos com piores escores para o desempenho dos membros superiores ipsilateral 

à mama cirurgiada, fadiga e a qualidade de vida se associaram a esses desfechos, demonstrando 

impactos importantes na saúde dessas mulheres. A falta de conhecimento dos sintomas que 

levam aos problemas do sono e prejuízos funcionais são considerados obstáculos para subsidiar 

estratégias terapêuticas para essas mulheres. 

Foi possível observar a escassez de estudos relacionados aos problemas do sono e 

prejuízos funcionais e suas associações clinicas, e este estudo servirá de guia no processo de 

reabilitação de pacientes com câncer de mama.  

Diante do exposto, acredita-se que este estudo seja um ponto de partida para futuras 

investigações cientificas envolvendo mulheres sobreviventes ao câncer de mama com 

problemas de sono e prejuízos funcionais. 

Com isso, sugere-se a realização de estudos com uma amostra maior, que viabilizem a 

realização de modelos mais robustos de regressão para visualizar o comportamento dessas 

variáveis de forma conjunta. 
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APÊNDICE – FICHA PARA COLETA DE DADOS  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA REABILITAÇÃO 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PACIENTE ONCOLÓGICO 

DATA: ___/___/_____  AVALIADOR: _________________________ 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS, HÁBITOS DE VIDA, 

HISTÓRICO GINECOLÓGICO E HISTÓRICO CLÍNICO. 

Critérios de Inclusão/exclusão 

Mês/ano do diagnóstico:_____;  Tempo decorrido do diagnóstico até a cirurgia:_______ meses;   Tempo 

decorrido do diagnóstico até o momento atual:__________ meses. 

Alteração funcional prévia de MS (ex.: trauma, disfunção neurológica):   1.(  ) Sim  2.(  ) Não 

Dificuldade para compreender e responder perguntas:  1.(  ) Sim  2.(  ) Não 

Questionário Socioeconômico 

Nome:                                                                                               Idade: 

Telefone para contato: 

Raça: 1.(  ) Branca   2.(  ) Parda   3.(  ) Negra   4.(  ) Indígena   5.(  ) Amarela   6.(  ) Outra 

Estado civil: 1.(  ) Solteira  2.(  ) Casada/ União estável  3.(  ) Divorciada  4.(  ) Viúva 

Escolaridade: 1.(  ) Analfabeta  2.(  ) Ens. Fund. Incom.  3.(  ) Ens. Fund. Comp.  4.(  ) Ens. Médio Incom.  

5.(  ) Ens. Médio Comp.  6.(  ) Ens. Superior 

Ocupação antes do tto: 1.(  )Sim  2.(  )Não Qual: 

Ocupação após o tto: 1.(  )Sim  2.(  )Não Qual: 

Renda familiar: 

Nº de dependentes: 

Conhecimento sobre grupos de apoio ao câncer:  1.(  ) Sim  2.(  ) Não 

Participação de grupo de apoio ao câncer: 1.(  ) Sim  2.(  ) Não 

Hábitos de Vida 

Fumante? 1.(   ) SIM  2.(   ) NÃO  3.(  ) Ex-fumante  (      ) nº cigarros por dia (      ) nº de anos que fumou 

Há quanto tempo parou de fumar? 

Consome bebidas alcóolicas? 1.(   ) SIM  2.(   ) NÃO  3.(   ) Ex-consumidor 

Há quanto tempo parou de beber? 

Comorbidades: 1.(  ) Diabetes  2.(  ) HAS  3.(  ) Dislipidemias  4.(  ) Atrite/Artrose  5.(  ) Outras  6.(  ) Não 

sabe 

Histórico familiar de câncer: 1.(  )Sim  

2.(  )Não 

Parentesco: 

Histórico pessoal de câncer: 1.(  )Sim  2.(  )Não 

Histórico Clínico 

Tipo de tratamento antes da cirurgia: 1.(  )Quimioterapia  2.(  )Radioterapia  3.(  )Hormonioterapia/ 

Imunoterapia  4.(  )Outras 

Tipo de tratamento após a cirurgia: 1.(  ) Quimioterapia  2.(  )Radioterapia  3.(  ) Hormonioterapia/ 

Imunoterapia  4.(  )Outras 

Tipo de cirurgia: 1.(   ) Mastectomia higiênica  2.(   ) Madden  3.(  ) Patey  4.(  ) Mastectomia radical  5.(  ) 

Quadrantectomia/setorectomia  6.(  ) Sem informação/ NA 

Lado da cirurgia: 1.(  ) Direito  2.(  ) Esquerdo  3.(  ) Bilateral  4.(  ) NA 

Reconstrução da mama: 1.(  ) Sim  2.(  ) Não  3.(  ) NA 

Momento: 1.(  ) Imediata  2.(  ) Tardia  3.(  ) NA 

Tipo: 1.(  ) Grande dorsal  2.(  ) TRAM  3.(  ) Expansor + Prótese  4.(  ) Prótese  5.(  ) Outra  6.(  ) NA 

Esvaziamento axilar: 1.(  ) Não  2.(  ) Sim 

Teve Linfedema: 1.(  ) Sim  2.(  ) Não  3. (  ) NA 

Eq. Multidisciplinar: 1.(  ) Sim  2.(  ) Não 



65 
 

Profissionais: 1.(  )Médico  2.(  )Enfermeiro  3.(  )Fisioterapeuta  4.(  )Psicólogo  5.(  )Nutricionista  6.(  )A. 

Social   7.(  )Outros 

Fez fisioterapia após alta cirurgia? 1.(  ) SIM  2.(  ) NÃO 

Sente mudança na vida sexual após a cirurgia? 1.(  ) Sim  2.(  ) Não  3.(  ) NA 

Sente dificuldade para lidar com seu corpo após a cirurgia? 1.(  ) Sim  2.(  ) Não  3.(  ) NA 

Tempo decorrido da última quimioterapia:_________meses 

Tempo decorrido da última radioterapia:_________meses 

Informações complementares 

Sensação de peso no braço homolateral a cirurgia? 1.(  ) Sim    2.(  ) Não  Aumento de temperatura? 1.(  ) 

Sim    2.(  ) Não 

Dor na região da cicatriz? 1.(  ) Sim    2.(  ) Não   

Sensibilidade na cicatriz? 1.(   ) Hiper     2.(   ) Hipo     3.(   ) Normal  

Sensibilidade na face interna do braço homolateral? 1.(   ) Hiper     2.(   ) Hipo     3.(   ) Normal 

ADM incompleta para movimentos do Ombro? 1.(   ) Sim   2.(   ) Não (   ) Movimento incompleto: 1.(   ) 

Ext  2.(   ) Flex  3.(   ) Abd   4.(   ) Adu  5.(   ) Rot. Medial  6.(   ) Rot. Lateral 

Comando: Solicitar a paciente a realizar o movimento livre e observar se há compensação ou ADM atingida. 

Perimetria 

Linha interarticular do cotovelo na altura do olecrano 7 cm abaixo e 7 cm acima. A medida deve ser realizada 

com o paciente sentado, braço pendente ao lado do corpo e mãos supinadas. Fazer a medida sempre na altura 

marcada, de modo padronizado entre os dois membros.  

 Homolateral a cirurgia Contralateral a cirurgia 

+ 7 cm   

Olecrano   

- 7 cm   

Volume do Membro   

Volume do Membro  
V= [h* (C2 + Cc + c2)/12] x 3.14  

Linfedema: Resultados comparativos superiores a 200 ml 

 

Peso:                         Altura:                         IMC: 

 1ª medida 2ª medida 3ª medida média 

Bicipital     

Tricipital     

Suprailíaca     

Subescapular     

 

Circunferência abdominal: ______________cm 
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ANEXOS 

ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO II - INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

WHODAS 2.0 VERSÃO PORTUGUESA – 36 ITENS 

 

Escala de Avaliação de Incapacidades da Organização Mundial de Saúde (WHODAS 2.0) avalia a funcionalidade 

(SILVEIRA et al., 2013).  

Mostre os cartões de resposta nº 1 e nº 2 para o (a) respondente 

Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você 

teve em: 
Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou 

não consegue 

fazer 

D1.1 
Concentrar-se para fazer alguma coisa 

durante dez minutos? 
1 2 3 4 5 

D1.2 Lembrar-se de fazer coisas importantes? 1 2 3 4 5 

D1.3 
Analisar e encontrar soluções para 

problemas do dia-a-dia? 
1 2 3 4 5 

D1.4 

Aprender uma nova tarefa, por 

exemplo, como chegar a um lugar 

desconhecido? 

1 2 3 4 5 

D1.5 
Compreender de forma geral o que as 

pessoas dizem? 
1 2 3 4 5 

D1.6 Começar e manter uma conversa? 1 2 3 4 5 

 

Mostre os cartões de resposta nº 1 e nº 2 

Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você 

teve em: 
Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou 

não consegue 

fazer 

D2.1 
Ficar em pé por longos períodos como 

30 minutos? 
1 2 3 4 5 

D2.2 
Levantar-se a partir da  posição 

sentada? 
1 2 3 4 5 

D2.3 Movimentar-se dentro de sua casa? 1 2 3 4 5 

D2.4 Sair da sua casa? 1 2 3 4 5 

D2.5 
Andar por longas distâncias como por 1 

quilômetro? 
1 2 3 4 5 

 

Domínio 3  Autocuidado 

Agora eu vou perguntar a você sobre as dificuldades em cuidar de você mesmo (a). 

Mostre os cartões de resposta nº 1 e nº 2 

Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você 

teve em: 
Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou 

não consegue 

fazer 

D3.1 Lavar seu corpo inteiro? 1 2 3 4 5 

D3.2 Vestir-se? 1 2 3 4 5 

D3.3 Comer? 1 2 3 4 5 

D3.4 
Ficar sozinho sem a ajuda de outras 

pessoas por alguns dias? 
1 2 3 4 5 

 

Domínio 4  Relações interpessoais 

Agora eu vou perguntar a você sobre as dificuldades nas relações interpessoais. Por favor, lembre-se que eu vou 

perguntar somente sobre as dificuldades decorrentes de problemas de saúde. Por problemas de saúde quero dizer 

doenças, enfermidades, lesões, problemas emocionais ou mentais e problemas com álcool ou drogas. 

Mostre os cartões de resposta nº 1 e nº 2 

 

Nos últimos 30 dias, quanta dificuldade você 

teve em: 
Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou 

não consegue 

fazer 
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D4.1 
Lidar com pessoas que você não 

conhece? 
1 2 3 4 5 

D4.2 Manter uma amizade? 1 2 3 4 5 

D4.3 
Relacionar-se com pessoas que são 

próximas a você? 
1 2 3 4 5 

D4.4 Fazer novas amizades? 1 2 3 4 5 

D4.5 Ter atividades sexuais? 1 2 3 4 5 

 

Domínio 5  Atividades de vida 

5(1) Atividades domésticas 

Eu vou perguntar agora sobre atividades envolvidas na manutenção do seu lar e do cuidado com as pessoas com 

as quais você vive ou que são próximas a você. Essas atividades incluem cozinhar, limpar, fazer compras, cuidar 

de outras pessoas e cuidar dos seus pertences. 

Mostre os cartões de resposta nº 1 e nº 2 

Por causa de sua condição de saúde, nos últimos 

30 dias, quanta dificuldade você teve em: 
Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou 

não consegue 

fazer 

D5.1 
Cuidar das suas responsabilidades 

domésticas? 
1 2 3 4 5 

D5.2 
Fazer bem as suas tarefas domésticas 

mais importantes? 
1 2 3 4 5 

D5.3 
Fazer todas as tarefas domésticas que 

você precisava? 
1 2 3 4 5 

D5.4 
Fazer as tarefas domésticas na 

velocidade necessária? 
1 2 3 4 5 

 

Se qualquer das respostas de D5.2-D5.5 for maior que “nenhuma” (codificada como “1”), pergunte: 

D5.01 
Nos últimos 30 dias, quantos dias você reduziu ou deixou de 

fazer as tarefas domésticas por causa da sua condição de saúde? 

Anote o número de dias___ 

 

Se o (a) respondente trabalha (remunerado, não-remunerado, autônomo) ou vai à escola, complete as 

questões D5.5-D5.10 na próxima página. Caso contrário, pule para D6.1 na página seguinte. 

 

5(2) Atividades escolares ou do trabalho 

Agora eu farei algumas perguntas sobre suas atividades escolares ou do trabalho. 

Mostre os cartões de resposta nº 1 e nº 2 

Por causa da sua condição de saúde, nos últimos 

30 dias, quanta dificuldade você teve em: Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou 

não consegue 

fazer 

D5.5 
Suas atividades diárias do 

trabalho/escola? 
1 2 3 4 5 

D5.6 
Realizar bem as atividades mais 

importantes do trabalho/escola? 
1 2 3 4 5 

D5.7 
Fazer todo o trabalho que você 

precisava? 
1 2 3 4 5 

D5.8 
Fazer todo o trabalho na velocidade 

necessária? 
1 2 3 4 5 

D5.9 
Você já teve de reduzir a intensidade do trabalho por causa de sua condição de 

saúde? 

Não 1 

Sim 2 

D5.10 Você ganhou menos dinheiro como resultado de uma condição de saúde? 
Não 1 

Sim 2 

 

Se qualquer das respostas de D5.5-D5.8 for maior que “nenhuma” (codificada como “1”), pergunte: 

D5.02 
Nos últimos 30 dias, por quantos dias você deixou de trabalhar 

por meio dia ou mais por causa da sua condição de saúde? 
Anote o número de dias:___ 

 

Domínio 06 Participação 

Agora, eu vou perguntar a você sobre sua participação social e o impacto dos seus problemas de saúde sobre 

você e sua família. Algumas dessas perguntas podem envolver problemas que ultrapassam 30 dias, entretanto, ao 
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responder, por favor, foque nos últimos 30 dias. De novo, quero lembrar-lhe de responder essas perguntas 

pensando em problemas de saúde: físico, mental ou emocional, relacionados a álcool ou drogas. 

Mostre os cartões de resposta nº 1 e nº 2 

Nos últimos 30 dias: Nenhuma Leve Moderada Grave 

Extrema ou 

não consegue 

fazer 

D6.1 

Quanta dificuldade você teve ao 

participar de atividades comunitárias 

(por exemplo: festividades, atividades 

religiosas ou outra atividade) do mesmo 

modo que qualquer outra pessoa? 

1 2 3 4 5 

D6.2 

Quanta dificuldade você teve por causa 

de barreiras ou obstáculos do mundo a 

sua volta? 

1 2 3 4 5 

D6.3 

Quanta dificuldade você teve para viver 

com dignidade por causa das atitudes e 

ações dos outros? 

1 2 3 4 5 

D6.4 

Quanto tempo você gastou com suas 

condições de saúde ou suas 

consequências? 

1 2 3 4 5 

D6.5 
Quanto você tem sido emocionalmente 

afetado(a) por sua condição de saúde? 
1 2 3 4 5 

D6.6 
Quanto sua saúde tem prejudicado 

financeiramente você ou sua família? 
1 2 3 4 5 

D6.7 
Quanta dificuldade sua família teve por 

causa da sua condição de saúde? 
1 2 3 4 5 

D6.8 

Quanta dificuldade você teve para fazer 

as coisas por si mesmo(a) para 

relaxamento ou lazer? 

1 2 3 4 5 

 

Isto encerra a entrevista. Obrigado por sua participação. 

 

IPAQ- VERSÃO CURTA 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo menos 10 minutos 

contínuos de cada vez. E considere as atividades que você fez na última semana. 

 

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos contínuos em casa ou 

no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para outro, por lazer, por prazer ou como forma 

de exercício? dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo no total você gastou 

caminhando por dia? horas: ______ Minutos: _____ 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo menos 10 minutos 

contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar 

vôlei recreativo, carregar pesos leves, fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como 

varrer, aspirar, cuidar do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração 

ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃOINCLUA CAMINHADA) ____dias _____ por SEMANA ( ) 

Nenhum 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos contínuos, quanto 

tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? horas: ______ Minutos: _____ 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo menos 10 minutos 

contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar futebol, pedalar rápido na bicicleta, 

jogar basquete, fazer serviços domésticos pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar 
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pesos elevados ou qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do coração.  

dias _____ por SEMANA ( ) Nenhum 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos contínuos quanto tempo 

no total você gastou fazendo essas atividades por dia? horas: ______ Minutos: _____ 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no trabalho, na escola ou 

faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o tempo sentado estudando, sentado enquanto 

descansa, fazendo lição de casa visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o 

tempo gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? ______horas ____minutos 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana?______horas 

____minutos 

 

QUESTIONÁRIO DE FUNCIONAIDADE “DISABILITIES OF THE ARM AND SHOULDER”- DASH 

Por favor, meça a sua habilidade para realizar as seguintes atividades na semana passada: 

 
Não houve 

dificuldade 

Houve 

pouca 

dificuldade 

Houve 

dificuldade 

moderada 

Dificuldade 

severa 

Não 

conseguiu 

fazer 

1) Abrir um vidro novo ou 

com a tampa muito apertada 
1 2 3 4 5 

2) Escrever 1 2 3 4 5 

3) Virar uma chave 1 2 3 4 5 

4) Preparar uma refeição 1 2 3 4 5 

5) Abrir uma porta pesada 1 2 3 4 5 

6) Colocar algo em uma 

prateleira acima da sua 

cabeça 

1 2 3 4 5 

7) Fazer tarefas domésticas 

pesadas (por exemplo: lavar 

paredes, lavar o chão) 

1 2 3 4 5 

8) Fazer trabalho de 

jardinagem 
1 2 3 4 5 

9) Arrumar a cama 1 2 3 4 5 

10) Carregar uma sacola ou 

uma maleta 
1 2 3 4 5 

11) Carregar um objeto 

pesado (mais de 5kg) 
1 2 3 4 5 

12) Trocar uma lâmpada 

acima da cabeça 
1 2 3 4 5 

13) Lavar ou secar o cabelo 1 2 3 4 5 

14) Lavar suas costas 1 2 3 4 5 
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15) Vestir uma blusa 

fechada 
1 2 3 4 5 

16) Usar uma faca para 

cortar alimentos 
1 2 3 4 5 

17) Atividades recreativas 

que exijam pouco esforço 

(jogar cartas, tricotar) 

1 2 3 4 5 

18) Atividades recreativas 

que exigem alguma força ou 

impacto nos braços, ombros 

ou mãos (por exemplo: 

jogar vôlei ou martelar) 

1 2 3 4 5 

19) Atividades recreativas 

nas quais você mova seu 

braço livremente (como 

pescar, jogar peteca) 

1 2 3 4 5 

20) Transportar-se de um 

lugar a outro (ir de um lugar 

a outro) 

1 2 3 4 5 

21) Atividades sexuais 1 2 3 4 5 

 

 

 

Não afetou 
Afetou 

pouco 

Afetou 

moderadamente 

Afetou 

muito 

Afetou 

extremamente 

22) Durante a semana 

passada, em que ponto, o 

seu problema com braço, 

ombro ou mão afetaram 

suas atividades normais com 

família, amigos, vizinhos ou 

colegas? 

1 2 3 4 5 

 
Não 

limitou 

Limitou 

pouco 

Limitou 

moderadamente 

Limitou 

muito 

Não 

conseguiu 

fazer 

23) Durante a semana 

passada, o seu trabalho ou 

outras atividades diárias 

regulares foram limitadas 

devido ao seu problema com 

o braço, ombro ou mão? 

1 2 3 4 5 

Por favor, meça a gravidade 

dos seguintes sintomas na 

semana passada. 

Nenhuma Pouca Moderada Severa Extrema 

24) Dor no braço, ombro ou 

mão 
1 2 3 4 5 
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FACT-F Functional Assessment of Cancer Therapy-Fatigue Scale 

ISHIKAWA, N. M. et al. Validation of the Portuguese version of Functional Assessment of Cancer Therapy-

Fatigue (FACT-F) in Brazilian cancer patients. Support Care Cancer (2010) 18:481–490 DOI 10.1007/s00520-

009-0697-0 

 Abaixo encontrará uma lista de afirmações que outras pessoas com a sua doença disseram ser importantes. 

Faça um círculo ou marque um número por linha para indicar a sua resposta ao que se refere aos últimos 

7 dias.  

BEM – ESTAR FÍSICO 

Nem 

um 

pouco 

Um 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Muito Muitíssimo 

GP1 Estou sem energia 0 1 2 3 4 

GP2 Fico enjoado/a 0 1 2 3 4 

GP3 
Por causa do meu estado físico, tenho dificuldade 

em atender às necessidades da minha família. 
0 1 2 3 4 

GP4 Tenho dores 0 1 2 3 4 

25) Dor no braço, ombro ou 

mão quando você fazia 

atividades específicas 

1 2 3 4 5 

26)Desconforto na pele 

(Alfinetadas) no braço, ombro 

ou mão 

1 2 3 4 5 

27) Fraqueza no braço, ombro 

ou mão 
1 2 3 4 5 

28) Dificuldade em mover o 

braço, ombro ou mão 
1 2 3 4 5 

 

Não houve 

dificuldade 

Pouca 

dificuldade 

Dificuldade 

moderada 

Dificuldade 

severa 

Tão difícil 

que eu não 

pude 

dormir 

29) Durante a semana passada, 

quanto de dificuldade você 

teve para dormir por causa da 

dor do seu braço, ombro ou 

mão? 

1 2 3 4 5 

 Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 
Concordo 

Concordo 

totalmente 

30) Eu me sinto menos capaz, 

menos confiante e menos útil 

por causa do meu problema 

com braço, ombro ou mão 

1 2 3 4 5 
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GP5 
Sinto-me incomodado/a pelos efeitos secundários 

do tratamento 
0 1 2 3 4 

GP6 Sinto-me doente 0 1 2 3 4 

GP7 Sinto-me forçado/a a passar tempo deitado/a 0 1 2 3 4 

BEM – ESTAR SOCIAL/FAMILIAR 

Nem 

um 

pouco 

Um 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Muito Muitíssimo 

GS1 
Sinto que tenho uma boa relação com os meus 

amigos 
0 1 2 3 4 

GS2 Recebo apoio emocional da minha família 0 1 2 3 4 

GS3 Recebo apoio dos meus amigos 0 1 2 3 4 

GS4 A minha família aceita a minha doença 0 1 2 3 4 

GS5 
Estou satisfeito/a com a maneira como a minha 

família fala sobre a minha doença 
0 1 2 3 4 

GS6 
Sinto-me próximo/a do/a meu/minha parceiro/a 

(ou da pessoa que me dá maior apoio) 
0 1 2 3 4 

Q1 

Independentemente do seu nível atual de atividade 

sexual, por favor, responda à pergunta a seguir. Se 

preferir não responder, assinale o quadrículo [  ] e 

passe para a próxima seção. 

 

GS7 Estou satisfeito/a com a minha vida sexual 0 1 2 3 4 

BEM – ESTAR EMOCIONAL 

Nem 

um 

pouco 

Um 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Muito Muitíssimo 

GE1 Sinto-me triste 0 1 2 3 4 

GE2 

Estou satisfeito/a com a maneira como enfrento a 

minha doença 
0 1 2 3 4 

GE3 

Estou perdendo a esperança na luta contra a 

minha doença 
0 1 2 3 4 

GE4 Sinto-me nervoso/a 0 1 2 3 4 

GE5 Estou preocupado/a com a ideia de morrer 0 1 2 3 4 

GE6 

Estou preocupado/a que o meu estado venha a 

piorar 
0 1 2 3 4 

BEM – ESTAR FUNCIONAL 

Nem 

um 

pouco 

Um 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Muito Muitíssimo 

GF1 Sou capaz de trabalhar (inclusive em casa) 0 1 2 3 4 

GF2 

Sinto-me realizado/a com o meu trabalho 

(inclusive em casa) 
0 1 2 3 4 
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GF3 Sou capaz de sentir prazer de viver 0 1 2 3 4 

GF4 Aceito minha doença 0 1 2 3 4 

GF5 Durmo bem 0 1 2 3 4 

GF6 

Gosto das coisas que normalmente faço para me 

divertir 
0 1 2 3 4 

GF7 

Estou satisfeito/a com a qualidade da minha vida 

neste momento 
0 1 2 3 4 

PREOCUPAÇÕES ADICIONAIS 

Nem 

um 

pouco 

Um 

pouco 

Mais 

ou 

menos 

Muito Muitíssimo 

HI7 Sinto-me fatigado/a 0 1 2 3 4 

HI12 Sinto fraqueza generalizada 0 1 2 3 4 

An1 Sinto-me sem forças (sem vontade para nada) 0 1 2 3 4 

An2 Sinto-me cansado/a 0 1 2 3 4 

An3 

Tenho dificuldade em começar as coisas porque 

estou cansado/a 
0 1 2 3 4 

An4 

Tenho dificuldade em acabar as coisas porque 

estou cansado/a 
0 1 2 3 4 

An5 Tenho energia 0 1 2 3 4 

An7 Sou capaz de fazer as minhas atividades habituais 0 1 2 3 4 

An8 Preciso (de) dormir durante o dia 0 1 2 3 4 

An12 Estou cansado/a demais para comer 0 1 2 3 4 

An14 

Preciso de ajuda para fazer as minhas atividades 

habituais 
0 1 2 3 4 

An15 

Estou frustrado/a por estar cansado/a demais para 

fazer as coisas que quero 
0 1 2 3 4 

An16 

Tenho que limitar as minhas atividades sociais 

por estar cansado/a 
0 1 2 3 4 

 

 

Índice de qualidade de sono de Pittsburgh 

(PSQI-BR) 

 

Validada por Bertolazi AN, Fagondes SC, Hoff LS, 

Dartora EG, da Silva Miozzo IC, de Barba ME, et al. 

Validation of the Brazilian Portuguese version of the 

Pittsburgh Sleep Quality Index. Sleep Med. 

2011;12:70-5. DOI: 10.1016/j.sleep.2010.04.020 

Nome: ________________________________ 

Idade: ______ Data: ___________ 

 

Instruções:  

As seguintes perguntas são relativas aos seus hábitos 

de sono durante o último mês somente. Suas 

respostas devem indicar a lembrança mais exata da 

maioria dos dias e noites do último mês. Por favor, 

responda a todas as perguntas. 

 

1. Durante o último mês, quando você geralmente 

foi para a cama à noite? 

Hora usual de deitar ___________________ 

2. Durante o último mês, quanto tempo (em 

minutos) você geralmente levou para dormir à 

noite? 

Número de minutos ___________________ 

 

3. Durante o último mês, quando você geralmente 

levantou de manhã? 

Hora usual de levantar ____________________ 

https://doi.org/10.1016/j.sleep.2010.04.020
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4. Durante o último mês, quantas horas de sono 

você teve por noite? (Este pode ser diferente do 

número de horas que você ficou na cama). 

Horas de sono por noite _____________________ 

 

 

Para cada uma das questões restantes, marque a 

melhor (uma) resposta. Por favor, responda a todas 

as questões. 

 

5. Durante o último mês, com que freqüência você 

teve dificuldade de dormir porque você... 

 

(a) Não conseguiu adormecer em até 30 minutos 

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____  

 

(b) Acordou no meio da noite ou de manhã cedo 

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____  

 

(c) Precisou levantar para ir ao banheiro  

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____  

 

(d) Não conseguiu respirar confortavelmente  

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____ 

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____  

 

(e) Tossiu ou roncou forte  

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____ 

 

(f) Sentiu muito frio 

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____  

 

(g) Sentiu muito calor 

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____ 

 

(h) Teve sonhos ruins 

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____ 

 

(i) Teve dor  

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____  

 

(j) Outra (s) razão (ões), por favor descreva 
_________________________________________

_________  

 

Com que freqüência, durante o último mês, você 

teve dificuldade para dormir devido a essa razão? 

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____  

 

6. Durante o último mês, como você classificaria a 

qualidade do seu sono de uma maneira geral? 

Muito boa _____  

Boa _____  

Ruim ____  

Muito ruim _____  

 

7. Durante o último mês, com que freqüência você 

tomou medicamento (prescrito ou ‘‘por conta 

própria’’) para lhe ajudar a dormir?  

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____ 

 

8. No último mês, com que freqüência você teve 

dificuldade de ficar acordado enquanto dirigia, 

comia ou participava de uma atividade social 

(festa, reunião de amigos, trabalho, estudo)?  

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____  

9. Durante o último mês, quão problemático foi 

para você manter o entusiasmo (ânimo) para 

fazer as coisas (suas atividades habituais)?  

Nenhuma dificuldade _____  

Um problema leve _____  

Um problema razoável _____  

Um grande problema _____  

 

10. Você tem um (a) parceiro [esposo (a) ] ou 

colega de quarto?  

Não ____  

Parceiro ou colega, mas em outro quarto ____  

Parceiro no mesmo quarto, mas não na mesma cama 

____ 

Parceiro na mesma cama ____  
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Se você tem um parceiro ou colega de quarto, 

pergunte a ele/ela com que freqüência, no último 

mês, você teve... 

 

(a) Ronco forte 

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____  

 

(b) Longas paradas na respiração enquanto 

dormia  

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____  

 

(c) Contrações ou puxões nas pernas enquanto 

você dormia  

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____  

 

(d) Episódios de desorientação ou confusão 

durante o sono 

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____  

 

(e) Outras alterações (inquietações) enquanto 

você dorme; por favor, descreva 

_________________________________________

_________________________________________

__________________  

Nenhuma no último mês _____ Menos de 1 vez/ 

semana _____  

1 ou 2 vezes/ semana _____ 3 ou mais vezes/ semana 

_____ 
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ANEXO III - FICHA DE APROVAÇÃO DO CEP 

 

 

 

 

UFRN - FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FACISA 

 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: CUIDADO MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA MAMÁRIA: 

ENFOQUE NA COGESTÃO DO CUIDADO, NA REDE DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA E 

FUNCIONALIDADE  

Pesquisador: DIEGO DE SOUSA DANTAS 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 67839617.9.0000.5568 

Instituição Proponente: Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - UFRN 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 2.067.932 

 

Apresentação do Projeto: 

O presente projeto se constitui em uma inciativa multiprofissional de vanguarda direcionada à 

oncologia mamária no interior do Rio Grande do Norte. Alicerçado no cuido integral e na gestão 

do processo de trabalho em saúde, pretende-se desenvolver ações investigativas direcionadas 

aos serviços de saúde e seus profissionais, por meio do mapeamento de práticas e rotinas do 

cuidado dispensado às pacientes oncológicas adscritas às unidades de saúde, bem como, 

conhecer a percepção desses profissionais acerca desse cuidado. Após esse primeiro contato 

pretende-se identificar as mulheres com câncer de mama, adscritas aos territórios de saúde 

investigados, e avaliá-las sob a ótica da funcionalidade, indo além de estrutura e função do 

corpo, e incluindo aspectos relacionados à atividade e participação e fatores contextuais, por 

meio da utilização da 

Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, a fim de verificar quais 

as necessidades em saúde e implicações para o processo de reabilitação dessas mulheres. Para 

tal pretende-se compor um projeto maior, composto de duas etapas, que contará com a 

participação de alunos de graduação, residentes das Residências multiprofissional em Saúde da 

Família UFRN e mestrados em Saúde Coletiva e Ciências da Reabilitação. 

 

Objetivo da Pesquisa: 

 

OBJETIVO GERAL 
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Etapa 1 

Conhecer a percepção dos profissionais de saúde, lotados nas USF e NASFs do município de 

Currais Novos acerca da rede de atenção oncológica, bem como, os processos de trabalho já 

instituídos na linha de cuidado à usuária com câncer de mama. 

Etapa 2 

Avaliar a funcionalidade e os fatores associados à incapacidade funcional das mulheres com 

câncer de mama adscritas às USF do município de Currais Novos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Etapa 1 

Mapear as concepções, atitudes e práticas dos profissionais de saúde ligados às ESF e NASFs 

acerca da RAO no cuidado integral à mulher com câncer de mama nas Regiões do Seridó e 

Trairí; 

Etapa 2 

Realizar a caracterização socioeconômica das mulheres tratadas do câncer de mama; 

Verificar os fatores socioeconômicos, ambientais e clínicos (estrutura e funções do corpo, 

atividades e participação social, fatores contextuais/ ambientais e pessoais) associados à 

incapacidade funcional de mulheres submetidas ao tratamento do câncer de mama. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

 

O pesquisador apresenta de maneira clara os benefícios da pesquisa, seus riscos com a 

respectiva forma de minimiza-los, para todos os sujeitos envolvidos nas 2 etapas da pesquisa, 

como pode-se observar: Riscos e benefícios do estudo para os profissionais. O presente estudo 

apresenta riscos mínimos no desenvolvimento de sua proposta metodológica, por se tratar de 

grupos focais orientados por roteiro estruturado com questionamentos acerca do conhecimento 

e práticas de profissionais inseridos na APS na perspectiva do cuidado estabelecido pela RAO 

às mulheres com câncer de mama. Entretanto, considera-se a possibilidade da ocorrência de 

algum tipo de constrangimento diante de questionamentos sobre as rotinas profissionais, 

dificuldades e fortalezas encontradas no processo de trabalho dentro desta rede assistencial. 

Garante-se ao participante do estudo, portanto, o direito de recusar a qualquer momento a 

responder questões que provoquem qualquer tipo de constrangimento ou desconforto pessoal. 

Como benefícios, pretende-se desenvolver 
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oficinas/ações educativas buscando a produção de conhecimentos no cotidiano das instituições 

de saúde, a partir da realidade vivida pelos atores envolvidos, tendo os problemas enfrentados 

no dia-a-dia do trabalho e as experiências desses atores como base de interrogação e mudança. 

A educação permanente em saúde se fundamenta no conceito de ensino problematizador, 

inserido de maneira crítica na realidade, com abordagens horizontais e de aprendizagem 

significativa, interessada nas experiências anteriores e nas vivências pessoais dos profissionais 

de saúde. Dessa forma, embasa-se na produção de conhecimentos que respondam a perguntas 

que pertencem ao universo de experiências e vivências de quem aprende e que gerem novas 

perguntas sobre “o ser” e “o atuar”. 

Nesse contexto, as atividades desenvolvidas serão ciclos de debates entre os profissionais da 

Atenção Primária dos municípios de Currais Novos, Caicó e Santa Cruz, bem como reflexão de 

práticas e construção de estratégias que envolvam os profissionais da Atenção Primária desses 

três municípios em ações interdisciplinares. 
 

Riscos e benefícios para as usuárias 

 

Durante a realização das entrevistas a previsão de riscos é pequena, ou seja, a usuária não corre 

o risco de sofrer grande mal-estar físico durante a realização das perguntas. Além disso, a 

participante da pesquisa poderá se recusar a qualquer momento a responder questões que a 

causem qualquer tipo de constrangimento ou desconforto. Pode acontecer um desconforto 

emocional diante de algumas perguntas capazes de fazê-la reviver o momento em que teve que 

enfrentar o câncer e suas consequências. Diante destes desconfortos, a usuária terá direito a 

assistência gratuita que será prestada no local da pesquisa pela equipe responsável, por meio de 

conversa e diálogo capazes de permitir o seu retorno ao estado de bem-estar. Caso esse 

atendimento não seja suficiente esta será encaminhada dentro da rede de atenção à saúde na 

qual está inserida para acompanhamento e resolução do caso. 

Como benefício as participantes do estudo terão a avaliação da sua funcionalidade no momento 

da pesquisa e será encaminhada para os serviços da atenção básica ou atenção secundária a fim 

de dar acompanhamento e resolutividade às suas necessidades em saúde. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

 

O projeto apresenta temática interessante e relevante para área da pesquisa, estando condizente 

com o nível de abrangência, buscando conhecer a percepção dos profissionais de saúde, lotados 

nas USF e NASFs do município de Currais Novos acerca da rede de atenção oncológica, bem 

como, os processos de trabalho já instituídos na linha de cuidado à usuária com câncer de mama, 

além 
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Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Todos os termos obrigatórios estão presentes. 

mailto:cep@facisa.ufrn.br


81 
 

 

Recomendações: 

Nada a referir. 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

O projeto de pesquisa está em conformidade com a Resolução nº466/2012 do Conselho 

Nacional e Saúde - CNS, bem descrito e com todos os termos elaborados de maneira 

satisfatória, não apresentando, portanto, qualquer pendência ética para o seu início. 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

1. Apresentar relatório parcial da pesquisa, semestralmente, a contar do início da mesma. 

2. Apresentar relatório final da pesquisa até 30 dias após o término da mesma. 

3. O CEP FACISA deverá ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que 

alterem o curso normal do estudo. 

4. Quaisquer documentações encaminhadas ao CEP FACISA deverão conter junto uma Carta 

de Encaminhamento, em que conste o objetivo e justificativa do que esteja sendo 

apresentado. 

5. Caso a pesquisa seja suspensa ou encerrada antes do previsto, o CEP FACISA deverá ser 

comunicado, estando os motivos expressos no relatório final a ser apresentado. 

6. O TCLE deverá ser obtido em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra com o 

sujeito de pesquisa. 

7. Em conformidade com a Carta Circular nº. 003/2011CONEP/CNS, faz-se obrigatório a 

rubrica em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu responsável e pelo 

pesquisador. 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
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Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_909291.pdf 

27/04/2017 
18:35:31 

 Aceito 

Outros 9CartadeAnuencia.pdf 27/04/2017 
18:31:36 

Nayara Priscila 
Dantas de Oliveira 

Aceito 

Outros 7TermodeAutorizacaoGravacaoVoz.pdf 27/04/2017 
18:30:47 

Nayara Priscila 
Dantas de Oliveira 

Aceito 
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Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

SANTA CRUZ, 17 de maio de 2017 

 
_____________________________________________ 

Assinado por: 

Thaiza Teixeira Xavier Nobre (Coordenador) 
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TCLE / Termos de 4TCLE.pdf 27/04/2017 Nayara Priscila Aceito 

Assentimento /  18:29:56 Dantas de Oliveira  

Justificativa de     

Ausência     

Outros 3FolhadeIdentificacao.pdf 27/04/2017 Nayara Priscila Aceito 
  18:29:35 Dantas de Oliveira  

Outros 2TermodeConfidencialidade.pdf 27/04/2017 Nayara Priscila Aceito 
  18:28:59 Dantas de Oliveira  

Declaração de 1DeclaracaoCompromissoEtico.pdf 27/04/2017 Nayara Priscila Aceito 
Pesquisadores  18:28:22 Dantas de Oliveira  

Projeto Detalhado / ProjetoOncologiaCEP.pdf 27/04/2017 Nayara Priscila Aceito 

Brochura  18:27:35 Dantas de Oliveira  

Investigador     

Folha de Rosto DIEGODANTAS.pdf 27/04/2017 Nayara Priscila Aceito 
  18:24:28 Dantas de Oliveira  
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