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RESUMO 

 

O câncer de mama é uma doença crônica de etiologia multifatorial, 

incidência mundial crescente e que apresenta elevadas taxas de mortalidade. Dentre 

os fatores associados ao estilo de vida, a alimentação saudável mostra-se de grande 

relevância não apenas na prevenção, como também durante o tratamento desse tipo 

de neoplasia. A redução de toxicidades, melhora da qualidade de vida, melhores 

prognósticos e sobrevida aumentada podem ser reflexos de práticas alimentares 

saudáveis durante a terapia oncológica. Nesse sentido, o presente estudo se propôs 

a avaliar os efeitos de uma intervenção nutricional e dietética na qualidade de vida e 

nas toxicidades de mulheres com câncer de mama que iniciam o tratamento 

quimioterápico neoadjuvante. Para isso foi realizado um ensaio clínico randomizado, 

com pacientes do sexo feminino, diagnosticadas com câncer de mama que iniciaram 

o tratamento quimioterápico neoadjuvante a partir de novembro de 2018 a dezembro 

de 2019, no Centro Avançado de Oncologia (CECAN), da Liga Norte Riograndense 

Contra o Câncer, localizado no município de Natal/RN, Brasil. As voluntárias foram 

randomizadas e alocadas em grupos paralelos, onde os grupos controle (GC) e 

intervenção (GI) receberam aconselhamento nutricional sobre práticas alimentares 

saudáveis durante o tratamento e, adicionalmente, apenas o GI recebeu um plano 

alimentar individualizado. Os dois grupos foram acompanhados durante os três 

primeiros ciclos da quimioterapia, momentos nos quais foram realizadas avaliações 

nutricionais, antropométricas, de força muscular, da qualidade de vida, a partir do 

questionário QLQ C-30 da European Organization for Research and Treatment of 

Cancer (EORTC), e das toxicidades, conforme classificação do Common 

Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE). Os testes Qui-quadrado e exato 

de Fisher foram utilizados para comparar as proporções entre os grupos. Com o 

teste t para amostras pareadas compararam-se dados antropométricos e de força 

entre os grupos, no início e ao final do estudo. A equação de estimativa generalizada 

foi utilizada para verificar o efeito de interação grupo e tempo nas variáveis 

selecionadas. Foram acompanhadas 34 mulheres, sendo quinze alocadas no GC e 

dezenove no GI, com idade média de 45,5 ± 8,6 e 44,3 ± 9,2 anos, respectivamente 

em cada grupo. Ao longo do estudo, o GC reduziu de forma significativa sua força de 

preensão manual, enquanto o GI preservou essa medida (P = 0,009). Embora não 

tenham sido observadas diferenças significativas entre os grupos em relação à 
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saúde global/QV, dentro das escalas funcionais, a função laboral apresentou 

declínio no GC (P < 0,001 para interação). Ainda, nas escalas de sintomas do 

EORTC – QLQ-C30 o GI apresentou menos náuseas/vômitos (P < 0,001 para 

interação) e perda de apetite (P < 0,001 para tempo). Em relações às toxicidades, o 

GI, também, apresentou menor frequência de leucopenia no terceiro ciclo de 

quimioterapia (P = 0,034) e menor frequência de dor abdominal no segundo ciclo do 

tratamento (P = 0,034), quando comparado ao GC. Em conclusão, os resultados 

apontam que a intervenção dietética preserva um domínio de qualidade de vida 

relacionada à função laboral, produz reflexos na ocorrência de náuseas/vômitos e 

perda de apetite, podendo reduzir a frequência de leucopenia e de dor abdominal 

durante o tratamento quimioterápico neoadjuvante.  

 

Palavras-chave: Carcinoma de mama; Dieta e Quimiotratamento.  
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ABSTRACT 

 

Breast cancer is a chronic disease of multifactorial etiology, with an 

increasing worldwide incidence and with high mortality rates. Among the factors 

associated with lifestyle, healthy eating is of great relevance not only in prevention, 

but also during the treatment of this type of cancer. The reduction of toxicities, 

improved quality of life, better prognosis and increased survival may be reflections of 

healthy eating practices during cancer therapy. In this sense, the present study 

aimed to evaluate the effects of a nutritional and dietary intervention on the quality of 

life and toxicities of women with breast cancer who start neoadjuvant chemotherapy. 

For this, a randomized clinical trial was carried out with female patients diagnosed 

with breast cancer who started neoadjuvant chemotherapy treatment from November 

2018 to December 2019, at the Advanced Oncology Center (CECAN), of the North 

Riograndense League Against Cancer, located in Natal / RN, Brazil. The volunteers 

were randomized and allocated to parallel groups, where the control (CG) and 

intervention (GI) groups received nutritional advice on healthy eating practices during 

treatment and, in addition, only the intervention group received an individualized diet 

plan. The two groups were followed during the first three cycles of chemotherapy, 

moments in which nutritional, anthropometric, muscle strength, quality of life 

assessments were performed, using the QLQ C-30 questionnaire from the European 

Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), and toxicities, 

according to the Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) 

classification. The Chi-square and Fisher's exact tests were used to compare the 

proportions between groups. With the t test for paired samples anthropometric and 

strength data were compared between groups, at the beginning and at the end of the 

study. The generalized estimation equation was used to verify the effect of group and 

time interaction on the selected variables. Thirty four women were followed up, 15 of 

whom were allocated to the CG and 19 to the IG, with an average age of 45.5 ± 8.6 

and 44.3 ± 9.2 years, respectively in each group. Throughout the study, the CG 

significantly reduced its handgrip strength, while the IG preserved this measure (P = 

0.009). Although no significant differences were observed between groups in relation 

to global health / QOL, within the functional scales, the job function showed a decline 

in the CG (P <0.001 for interaction). Also on the EORTC - QLQ-C30 symptom scales, 

the GI showed less nausea / vomiting (P <0.001 for interaction) and loss of appetite 
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(P <0.001 for time). Regarding toxicities, the GI also had a lower frequency of 

leukopenia in the third cycle of chemotherapy (P = 0.034) and a lower frequency of 

abdominal pain in the second cycle of treatment (P = 0.034) when compared to the 

CG. In conclusion, the results indicate that the dietary intervention preserves a 

domain of quality of life related to work function, produces reflexes in the occurrence 

of nausea / vomiting and loss of appetite, which may reduce the frequency of 

leukopenia and abdominal pain during neoadjuvant chemotherapy treatment. 

 

Keywords: Breast Neoplasms; Diet and Drug Therapy.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O câncer é uma doença crônica que se origina a partir da multiplicação, 

crescimento desordenado e, muitas vezes, rápido de células que têm o seu material 

genético alterado, não sendo possível o controle pelos sistemas de defesa do 

organismo (1). Dentre as Doenças e Agravos não Transmissíveis (DANT), os 

cânceres destacam-se como patologias de etiologia multifatorial (2,3), de incidência 

mundial crescente e elevada mortalidade, com estimativas de 9,6 milhões de mortes, 

onde, aproximadamente, 70% destas ocorrem em países de baixa e média renda 

(4–7).  

Números recentes apontam para o surgimento aproximado de 18 milhões 

de novos casos de câncer no mundo, sendo esperados para cada ano do triênio 

2020-2022 cerca de 625 mil novos diagnósticos no Brasil (6,8). Nesse contexto, o 

câncer de mama mostra-se como o segundo mais incidente, mundialmente, com 2,1 

milhões de casos por ano, sendo o tipo de maior incidência entre as mulheres 

(24,2%), exceto o câncer de pele não melanoma (6). No Brasil, as estimativas 

apontam para o surgimento aproximado de 66.280 novos diagnósticos de câncer de 

mama a cada ano do mesmo triênio (8).  

Os números crescentes de câncer são preocupantes, e segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), os diversos tipos da doença são 

responsáveis por reduzirem, de forma drástica, a capacidade produtiva e de trabalho 

dos indivíduos acometidos (9).  Adicionalmente, a doença é responsável por grande 

parte dos encargos financeiros destinados à saúde e, em 2016, o custo anual total 

mundial foi de aproximadamente 7,5 trilhões de dólares (9,10).  

Nesse sentido, estratégias preventivas, de detecção precoce e de 

tratamento dos indivíduos acometidos podem contribuir significativamente para a 

redução do número de casos e/ou de óbitos causados pelo câncer (7). No contexto 

do programa terapêutico das neoplasias, a quimioterapia (QT) destaca-se como uma 

estratégia de intervenção sistêmica que faz uso de substâncias químicas atuantes 

sob as células tumorais, as quais são administradas em dose e intervalos de tempo 

ajustados para cada indivíduo e definidos a partir da sensibilidade do tumor, 

resposta sistêmica e do tipo da neoplasia (3,11). Segundo as Diretrizes Diagnósticas 

e Terapêuticas do Carcinoma de Mama, dependendo do tipo e estadiamento do 

câncer, a QT pode ser a primeira opção de tratamento, sendo esta denominada de 
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neoadjuvante ou cito redutora, quando antecede qualquer outro tipo de intervenção, 

seja cirúrgica, radioterápica e/ou hormonioterápica, objetivando melhores condições 

para a ressecção tumoral e/ou melhora de prognóstico clínico (3,12). 

Embora o foco de ação da QT sejam as células tumorais, por possuir 

atuação sistêmica, as células não neoplásicas também podem ser afetadas e 

quando isso ocorre é possível que surjam alguns efeitos adversos também 

conhecidos como toxicidades (11). Estas reações adversas, muitas vezes, 

repercutem de forma negativa no andamento do tratamento, sendo um dos fatores 

considerados para indicação da sua interrupção (12). Ainda, as toxicidades 

derivadas do tratamento quimioterápico podem associar-se negativamente ao 

estado nutricional do paciente, em longo prazo, podendo interferir na ingestão 

dietética, absorção de nutrientes (13–17), havendo evidências de associação com 

pioras no prognóstico clínico, risco de recidiva da doença e piora da qualidade de 

vida (18–21).  

A OMS refere que a qualidade de vida (QV) enquadra-se como um 

conceito abrangente e multidimensional, onde o individuo é o eixo central e que 

percebe sua condição de saúde física, psicológica e demais aspectos que se 

inserem no seu contexto de vida (8). Entendendo que a percepção de saúde pelo 

próprio indivíduo é fator intrínseco à qualidade de vida, esta pode constituir-se em 

um importante indicador de saúde (24). No câncer, a qualidade de vida parece sofrer 

influência de práticas alimentares e de estilo de vida (14,23,25,26), do tratamento 

oncológico (25,27) e interferir no prognóstico da doença, sendo a sua avaliação de 

grande relevância no cuidado desses pacientes (23,26).  

O sucesso do tratamento oncológico vem sendo associado às mudanças 

no estilo de vida (MEV), que também demonstram associação positiva na prevenção 

do câncer, com destaque para o controle do peso corporal e para as práticas 

alimentares saudáveis (28–30). É sabido que o maior consumo de frutas, legumes, 

verduras, grãos integrais e consumo reduzido de alimentos ricos em gordura 

saturada, açúcar e sal estão entre os principais fatores de risco modificáveis para o 

câncer e associam-se a melhores resultados prognósticos e de sobrevida 

(28,29,31,32).  

De forma complementar, hábitos alimentares insalubres estão entre os 

principais fatores de riscos relacionados com a mortalidade de indivíduos com 

câncer (7). Assim, o aconselhamento nutricional e dietético é de grande importância 
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na prevenção e no tratamento dessa doença (33,34). Contudo, inexistem padrões 

dietéticos específicos para cada subtipo de neoplasia, sendo fundamental a 

individualização das condutas dietoterápicas (35). Adicionalmente, intervenções 

precoces que tenham como objetivos: a prevenção de carências nutricionais, 

manutenção e/ou recuperação do estado nutricional e melhora da qualidade de vida, 

contribuem para melhores resultados clínicos, minimizando os impactos nutricionais 

causados pelo tratamento em longo prazo (35–37). 

Diante do exposto, considerando que, durante o tratamento oncológico, 

podem surgir efeitos adversos com potencial de contribuir negativamente na 

qualidade de vida, resultando no comprometimento do estado nutricional e na piora 

do prognóstico clínico dos pacientes, em longo prazo, e que a dieta saudável parece 

ser promotora de melhores resultados. Nesse sentido, é reforçada a relevância da 

avaliação dos efeitos da intervenção nutricional e dietética em pacientes com câncer 

de mama, durante o tratamento quimioterápico neoadjuvante. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito de uma intervenção nutricional na qualidade de vida e nas 

toxicidades derivadas da quimioterapia neoadjuvante em mulheres com câncer de 

mama. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a qualidade de vida pré- quimioterapia e ao final de cada um 

dos três ciclos de tratamento; 

 Avaliar sinais e sintomas de toxicidades hematológicas e 

gastrointestinais nas pacientes durante os três primeiros ciclos de 

quimioterapia neoadjuvante; 

 Verificar se a intervenção dietética é capaz de preservar o estado 

nutricional e a força de preensão manual ao final do período avaliado; 

 Comparar os grupos controle e tratamento nas variáveis analisadas. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 CÂNCER DE MAMA: DEFINIÇÕES, FATORES DE RISCO E MODALIDADES 

DE TRATAMENTO 

 

O surgimento do câncer acontece em três estágios: de iniciação, de 

promoção e de progressão. Nesses estágios os tipos celulares passam por diversos 

estímulos de transformação e multiplicação pela influência inicial de um oncogene, 

que promove as mutações genéticas, e pela exposição continuada do agente 

cancerígeno promotor, que estimula a multiplicação celular exacerbada evoluindo 

até a formação do tumor propriamente dito (38). Particularmente, o câncer de mama 

se origina a partir da multiplicação desordenada de células de diferentes porções 

dos tecidos mamários, podendo resultar na formação de uma massa tumoral, que 

geralmente apresenta características nodulares. Os tipos mais comuns possuem 

origem primária em ductos lactíferos e/ou glândulas mamárias (39). 

O câncer de mama apresenta grande diversidade clínica, morfológica e 

biológica, o que justifica as diferentes formas moleculares. Do ponto de vista 

molecular, essa doença pode ser classificada por imunohistoquímica nos subtipos: 

luminal A; luminal B; superexpressão de HER2; basaloide e triplo negativo não 

basaloide. Estes definido, a partir da avaliação do status de HER2 (human epidermal 

growth fator receptor 2), dos receptores de estrógeno e de progesterona e o Ki-67 

(40,41). O diagnóstico inicial desse tipo de câncer é realizado a partir da avaliação 

clínica das mamas e de exames de imagem (mamografia, ultrassonografia e/ou 

ressonância magnética) (42).  

Os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama são 

classificados em três grupos principais de elementos: ambientais e 

comportamentais; de história reprodutiva e hormonal; genéticos e hereditários. O 

envelhecimento é tido como fator de risco importante e dentre os fatores ambientais 

e comportamentais, destacam-se o excesso de peso, o sedentarismo, o consumo de 

bebida alcóolica e a exposição frequente a radiações ionizantes e a substâncias com 

potencial carcinogênico, como agrotóxicos e o benzeno (3,42,43).  

Para os aspectos relacionados à história reprodutiva e hormonal 

pontuam-se: menarca precoce, gravidez e menopausa tardias, não ter filhos, o uso 

de contraceptivos hormonais, reposição hormonal prolongada pós-menopausa e a 
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amamentação, que é tida como fator protetor. Por fim, os fatores genéticos e 

hereditários, que são responsáveis por 5% a 10% dos casos, destacam-se com a 

presença de casos de câncer de mama precoce e/ou em homens na família, história 

familiar de câncer de ovário e alterações nos genes BRCA1 e BRCA2 (3,42,43).  

Considerando que são diversos os fatores de risco, o câncer de mama 

está em segundo lugar no ranking dos cânceres mais frequentes no mundo, sendo o 

mais comum entre as mulheres (3,6). Este tipo de câncer apresenta elevadas taxas 

de mortalidade, porém maiores chances de resposta ao tratamento e maior potencial 

de cura, o que parece ter associação primária com a eficácia e/ou qualidade da 

detecção precoce e do tratamento (4,7,44,45).  

O tratamento do câncer de mama é definido considerando o seu subtipo e 

o estadiamento, que é realizado a partir do Sistema de Classificação TNM de 

Classificação de Tumores Malignos, onde são consideradas as características do 

tumor primário (T), dos linfonodos próximos (N) e a presença ou ausência de 

metástases (M). As modalidades terapêuticas podem dividir-se em: tratamento local 

(cirurgia e radioterapia) e sistêmico (quimioterapia, hormonioterapia e imunoterapia) 

(42,46,47). 

A quimioterapia, dentro das terapias sistêmicas, pode ser administrada 

antes de qualquer outra intervenção terapêutica, sendo assim denominada de 

neoadjuvante. A busca por melhores condições de ressecção tumoral e prognósticos 

mais favoráveis estão entre os principais objetivos para essa escolha (3,47).  

É conhecida a importância da quimioterapia para melhores prognósticos e 

maior sobrevida nos pacientes oncológicos (3,12,42). Entretanto, o tratamento 

quimioterápico associado às alterações fisiológicas intrínsecas do câncer e/ou 

derivadas da terapia medicamentosa parece contribuir negativamente com o estado 

nutricional dos indivíduos acometidos. Em longo prazo, na ausência de condutas 

preventivas e monitoramento adequado, os efeitos adversos da quimioterapia 

podem resultar em perdas ponderais excessivas e, consequentemente, pior 

prognóstico (48,49). Nesse sentido, serão discutidos aspectos mais detalhados a 

respeito do estado nutricional e a dieta no câncer de mama.  

 

3.2 ESTADO NUTRICIONAL, DIETA E CÂNCER DE MAMA 
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As pacientes diagnosticadas com câncer de mama, predominantemente, 

apresentam-se com sobrepeso e/ou obesidade, o que é esperado já que o excesso 

de peso está entre os fatores de risco relacionados ao estilo de vida, para o 

desenvolvimento desse tipo de neoplasia maligna (42,50,51).  Entretanto, faz-se 

necessário o monitoramento constante do estado nutricional dessas mulheres, 

considerando que a perda de peso é esperada durante o tratamento antineoplásico 

e sem o devido acompanhamento, em longo prazo, pode resultar em alterações da 

composição corporal mais graves, como a sarcopenia e caquexia (48,52–54). 

De forma adicional, o ganho de peso excessivo durante o tratamento, 

também, não é desejado, pois parece ter associação com o maior risco de recidiva, 

desenvolvimento de comorbidades e sobrevida diminuída. Assim, reforça-se a 

necessidade e importância do acompanhamento do estado nutricional e do 

aconselhamento dietético individualizado após diagnóstico e durante o tratamento 

para o câncer de mama (55–57). 

Historicamente, o estudo da relação entre o câncer e a dieta vem se 

desenvolvendo ao longo das décadas. Em sua maioria, os achados mostram a 

existência de uma relação inversamente proporcional entre práticas alimentares 

saudáveis e o risco de desenvolver neoplasias mamárias (58–60), trazendo a dieta 

como um dos principais fatores de risco modificáveis e com estreita relação entre o 

desenvolvimento ou não de câncer, sendo o risco reflexo das escolhas alimentares 

ao logo da vida (61).  

Um estudo retrospectivo avaliou a associação entre os vários 

componentes da dieta e a mortalidade por câncer de mama na população da 

Inglaterra e País de Gales por um período de 50 anos e encontrou associações 

diretas entre o câncer de mama e um maior consumo de carne, gordura e açúcar, 

onde o maior consumo de cereais e de vegetais atuou como fator protetor (62). Com 

o passar dos anos, os estudos continuaram tentando encontrar possíveis 

associações entre o câncer de mama e a dieta. De modo que, a alimentação 

saudável, com o maior consumo de grãos integrais, legumes e frutas; e menor 

ingestão de alimentos ricos em açúcar, gordura e sal (31,61,63), dentro de um estilo 

de vida também saudável, parece modular o risco de câncer de mama. Em 

contrapartida, hábitos pouco saudáveis possuem associação com maior Índice de 

Massa Corporal (IMC), consequentemente, maior prevalência de obesidade e risco 

de câncer (64–66).  
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No estudo de caso-controle de Vahid et al. (67), realizado com 145 

pacientes com câncer de mama e 148 controles sem a doença, verifiou- se risco 

reduzido para câncer de mama nas mulheres que consumiam alimentos mais 

saudáveis, sendo observadas associações com: vitaminas A e C, β-caroteno, folato 

e leite desnatado, quando comparada às dietas mais ricas em gordura. Também foi 

possível perceber a influência do estímulo a práticas alimentares e estilo de vida 

saudável no estudo realizado por Haris; Bergkvist e Wolk (34) com 31.514 mulheres, 

onde avaliou-se a adesão de sete entre oito recomendações propostas pelo World 

Cancer Research Fund/American Association for Cancer Research (WCRF/AICR) 

(28) para a redução do risco de câncer. Neste estudo, também, foi observada 

associação positiva da alimentação saudável com a redução da incidência de câncer 

de mama na população.  

De forma complementar, na coorte de Fiolet et al. (68), realizada com 

104.980 participantes, foram encontradas associações entre o consumo elevado de 

alimentos ultraprocessados e o maior risco de câncer geral e de mama. Outros 

estudos encontraram relações mais íntimas entre o melhor controle de processos 

celulares, incluindo sinalização e multiplicação celular, e aspectos anti-inflamatórios 

e quimioprotetores no câncer, a partir de uma dieta equilibrada em compostos 

antioxidantes oriundos do consumo de frutas, legumes, grãos integrais e 

quantidades adequadas de gorduras e fibras (69–71).  

Del Valle et al. (72), em um ensaio clínico randomizado duplo-cego com 

492 mulheres com câncer de mama, observaram uma melhora do consumo de 

frutas, verduras e legumes após realizar uma intervenção com a entrega de cartilha 

informativa, juntamente com orientações adicionais feitas por telefone. Resultados 

semelhantes foram observados por Cattafesta et al. (73), que concluíram que que 

intervenções que visam a melhora e/ou mudança de práticas alimentares em 

pacientes com câncer de mama parecem ter efeitos positivos e resultam em um 

consumo alimentar consciente e  mais saudável, além de resultar em maior adesão 

às recomendações dietéticas,  

Assim, intervenções que objetivam a mudança de hábitos alimentares e 

melhor adesão às recomendações de mudanças no estilo de vida parecem ter 

sucesso para a prevenção do câncer de mama. Os estudos de Perin et al. (20) e 

Beeken et al. (74) concluem e reforçam a necessidade e importância do 

acompanhamento individualizado, para estimular que estas mudanças aconteçam e 
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sejam promotoras de bem estar em pacientes já diagnosticados. No entanto, são 

poucos os estudos que se detêm aos efeitos de uma dieta adequada e equilibrada 

durante o tratamento desse tipo de câncer. Nesta perspectiva, serão discutidos a 

seguir aspectos relacionados à dieta, toxicidades derivadas da quimioterapia e a 

qualidade de vida de pacientes com câncer de mama durante o tratamento.  

 

3.3 DIETA, TOXICIDADES E QUALIDADE DE VIDA NO CÂNCER DE MAMA 

 

Segundo a OMS, de acordo como seu documento: “Global Action Plan 

For the Prevention and Control of Noncommunicable Diseases to Reduce Modifiable” 

(29) a dieta aparece como uma das principais metas de redução de fatores de risco 

modificáveis, inclusive para o câncer. Nesta perspectiva, a dieta também demonstra 

importância durante o tratamento e não apenas na prevenção do câncer de mama. 

Alguns estudos conseguiram associar melhora do prognóstico clínico e da sobrevida 

global na presença de práticas alimentares saudáveis e controle ponderal (28,56,75–

77). 

Chlebowski et al. (78) conduziram um ensaio clínico randomizado com 

2.437 mulheres em adjuvância, onde foi proposta uma intervenção dietética com um 

plano alimentar de baixo teor de gordura e realizado acompanhamento 

individualizado por um nutricionista durante 60 meses. Foram observadas redução 

do consumo de gorduras, um maior consumo de fibras e maior redução ponderal no 

GI quando comparado ao controle, associado a melhores resultados de sobrevida e 

menor risco de recidiva, confirmando o potencial de intervenções dietéticas, com 

implantação de hábitos alimentares saudáveis nessa população. O estudo recente, 

também, conduzido por Chlebowski et al. encontrou resultados adicionais para o 

mesmo tipo de intervenção, agora com 48.835 mulheres na pós-menopausa, em que 

concluiu que a adoção de um padrão alimentar com baixo teor de gordura associado 

ao aumento da ingestão de vegetais, frutas e grãos, pode reduzir o risco de morte 

por câncer de mama (79).  

Resultados que igualmente reforçam a importância da dieta no câncer de 

mama foram observados no recente estudo realizado por Pan et al. (32), que 

acompanhou mulheres pós-menopausa em dois momentos complementares. Um 

momento observacional, de monitoramento ponderal, com 61.335 mulheres e um 

ensaio clínico randomizado, de intervenção dietética, com uma população de 48.835 



22 
 

voluntárias. Em seus resultados, a dieta com características protetoras, com baixo 

teor de gorduras e o controle ponderal foram associadas tanto ao menor risco de 

desenvolver câncer de mama quanto ao reduzido risco de mortalidade após 

diagnóstico. Estes achados também são confirmados por George et al. (80), que 

verificaram menor grau de inflamação crônica e associação com a melhora da 

sobrevida na presença de uma dieta de melhor qualidade. 

A dieta vem sendo descrita como um fator positivo para a melhor adesão 

ao tratamento, melhor prognóstico clínico e sobrevida global aumentada. Entretanto, 

a piora da qualidade de vida e problemas nutricionais podem surgir com a 

progressão da doença e ao longo do tratamento, havendo um aumento na demanda 

de aconselhamento nutricional, por parte dos pacientes nesse período, já que 

aspectos psicológicos relacionados à alimentação e efeitos adversos oriundos do 

tratamento, ou seja, as toxicidades podem influenciar no consumo alimentar desses 

indivíduos (13,26,81–84). 

Vale ressaltar, que as toxicidades são derivadas da atuação sistêmica dos 

quimioterápicos sobre as células tumorais e as células saudáveis, com a 

possibilidade de geração de danos nas formações celulares sadias. A maior 

susceptibilidade a esses danos é observada nas células da medula óssea, dos 

folículos capilares, do revestimento da boca, do trato digestivo e do sistema 

reprodutivo (85). As toxicidades podem ser classificadas de acordo com o tempo de 

ocorrência de sinais e sintomas após a administração do quimioterápico em: 

imediatas (já nas primeiras horas após), precoce (após dias e/ou semanas), 

retardada (após semanas e/ou meses) e tardia (após meses e/ou anos) (86).  

A avaliação das toxicidades sintomáticas, em oncologia, é feita, 

comumente, a partir de autorrelato dos pacientes e são utilizados os critérios para 

eventos adversos do Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), 

onde a gravidade é descrita e classificada em graus, que variam de 1 a 5, sendo 

relevante o monitoramento na prática clínica, pois fornece informações importantes 

quanto ao sucesso do tratamento quimioterápico e orienta condutas mais eficientes 

e individualizadas (87,88). Adicionalmente, a ocorrência de toxicidades mais graves 

com duração prolongada e/ou irreversíveis, que, normalmente, resultam em 

alterações e/ou ajustes de dose, de quimioterápico e/ou do tempo de tratamento, 

caracterizam as doses limites de toxicidades (DLTs) (89). 
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Nesse sentido, um estudo que acompanhou mulheres recém-

diagnosticadas com câncer de mama (n=117) e sem câncer (n=88), observou que as 

mulheres em tratamento quimioterápico tiveram um consumo significativamente 

menor de energia, gordura, proteína e álcool do que as mulheres sem câncer. De 

forma adicional, sintomas autorrelatados, como a redução da percepção do paladar, 

do apetite, da fome, sensação de boca seca, dificuldade em mastigar, falta de 

energia e náusea, foram associados a uma menor ingestão energética (13). De 

forma semelhante, Custódio et al. (51), avaliaram 55 mulheres com diagnóstico de 

câncer de mama em tratamento quimioterápico, que foram submetidas a avaliações 

antropométricas e dietéticas, com a aplicação de recordatórios alimentares de 24 

horas. Nesse estudo observaram-se reduções significativas na ingestão de macro e 

micronutrientes, com elevadas prevalências de inadequações, principalmente, de 

alguns micronutrientes. Além disso, foram observadas associações entre a 

quimioterapia, impacto negativo na qualidade da dieta e maior Índice de Massa 

Corporal (IMC). 

Adicionalmente, as toxicidades derivadas do tratamento quimioterápico 

parecem influenciar também na sobrevida, na maior chance de interrupção do 

tratamento e pior qualidade de vida das pacientes com câncer de mama, onde 

sintomas como neutropenia, náuseas e/ou vômitos, diarreia, constipação e fadiga 

são citados como fatores negativos (90–92). Vale ressaltar que o diagnóstico de 

câncer promove impacto, de forma independente, na qualidade de vida, pois 

alterações emocionais são comuns no diagnóstico e também podem estar 

associadas às toxicidades. Sem que haja o devido monitoramento destas 

toxicidades, pode-se observar prejuízo da QV de pacientes com câncer, o que pode 

vir a ser fator de reduzido prognóstico clínico e menor sobrevida (27,93).  

A avaliação da QV é feita a partir da medição das dimensões de 

percepções gerais de saúde, de capacidade funcional, de sintomas, de bem-estar 

psicossocial e qualidade de vida geral (94). Em pacientes com câncer, o 

monitoramento da QV vem sendo considerado uma prioridade, principalmente, por 

nortear intervenções terapêuticas e/ou de reabilitação de forma mais eficiente. 

Especialmente no câncer de mama, o momento do diagnóstico e, em seguida, o 

tratamento geram repercussões funcionais e emocionais importantes, envolvendo 

questões relativas às incertezas e medos associados à doença e ao tratamento, o 

surgimento de efeitos colaterais diversos, o dano estético e a alteração na realização 
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de atividades sociais e cotidianas (95–97). Assim, o estimulo ao autocuidado e o 

monitoramento das variáveis que venham a interferir na QV dessas mulheres, vem 

sendo citado como aspecto importante do manejo clínico no pós-diagnóstico e 

durante o tratamento do câncer de mama corroborando pera melhores resultados de 

sobrevida (98–100). 

Nessa perspectiva, em um recente estudo de coorte, realizado no Instituto 

Nacional do Câncer (INCA), com pacientes recém- diagnosticadas com câncer de 

mama e acompanhadas por seis meses, foi observado que o tratamento 

quimioterápico foi um dos fatores associados a resultados menos favoráveis para a 

QV, (101). Adicionalmente, a dieta também demonstra influência sob a qualidade de 

vida no câncer de mama e estudos sugerem a importância do acompanhamento 

nutricional, com monitoramento de aspectos antropométricos e dietéticos para 

manutenção do bem estar dos indivíduos (102,103). Mohammadi et al. (23), 

observaram que pacientes com melhor estado nutricional apresentaram melhores 

indicadores para qualidade de vida e a redução dos sintomas da quimioterapia, na 

presença de melhor ingestão dietética. 

A relevância do aconselhamento nutricional durante a terapia 

antineoplásica também foi confirmada em ensaios clínicos recentes, que avaliaram o 

impacto de uma intervenção dietética na QV e nos sintomas gastrointestinais 

induzidos pela quimioterapia, com mulheres em tratamento quimioterápico 

adjuvante. Os resultados mostraram que as pacientes alocadas no GI, em ambos os 

estudos, apresentaram menos sintomas do tratamento (104,105) e melhorias na 

qualidade de vida durante o acompanhamento (105), quando comparadas ao GC. 

Então, percebe-se que o acompanhamento nutricional individualizado no 

câncer de mama, durante o tratamento quimioterápico, pode repercutir na melhor 

adesão ao tratamento, menor reflexo das toxicidades no prognóstico e na qualidade 

de vida (106). Contudo, os estudos avaliam, principalmente, mulheres que estão em 

tratamento adjuvante, não sendo encontrados, até o momento, estudos que 

avaliaram o impacto de uma intervenção dietética em mulheres durante a 

quimioterapia neoadjuvante.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 DESENHO, LOCAL E POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

Foi realizado um ensaio clínico randomizado, com grupos paralelos. O 

protocolo deste estudo está disponível na Plataforma Brasileira de Ensaios Clínicos 

Randomizados (www.ensaiosclinicos.gov.br, código RBR-3SHHXS). A 

randomização foi realizada utilizando números aleatórios gerados por computador, 

através do site www.randomizer.org. A população desse estudo foi composta por 

pacientes do sexo feminino, com diagnóstico de câncer de mama, que iniciaram o 

tratamento quimioterápico neoadjuvante entre novembro de 2018 e dezembro de 

2019, no Centro Avançado de Oncologia (CECAN), da Liga Norte Riograndense 

Contra o Câncer, localizado no município de Natal/RN, Brasil.  

 

4.2 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE 

 

Foram incluídas na pesquisa todas as voluntárias com idade igual ou 

superior a 20 e menor que 65 anos, do sexo feminino, com diagnóstico médico de 

câncer de mama e indicação para tratamento quimioterápico neoadjuvante a ser 

realizado na Unidade Hospitalar em questão e durante o período de realização do 

estudo. 

Foram excluídas: pacientes já submetidas a algum tipo de tratamento 

para o câncer (quimioterapia, radioterapia e/ou cirurgia), com doenças consumptivas 

concomitantes (AIDS, doenças hepáticas não-oncológicas, tuberculose), que 

apresentassem incapacidade física e/ou intelectual que impossibilitasse a sua 

participação e/ou compreensão das etapas da pesquisa, voluntárias diagnosticadas 

com risco nutricional e/ou em vulnerabilidade para consentir sua participação, ou 

que já estavam em acompanhamento nutricional ambulatorial, que tiveram 

alterações no tipo de tratamento a ser realizado, mudança no local de realização da 

terapêutica e/ou alguma dificuldade de contato para o convite prévio, anterior ao 

início da quimioterapia.  
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4.3 LOGÍSTICA DO ESTUDO 

 

A divulgação do estudo e convite inicial às participantes ocorreu por meio 

de contato telefônico prévio ao início do tratamento quimioterápico. As voluntárias 

que demonstraram interesse em participar, foram randomizadas e contatadas 

pessoalmente na data de início da terapêutica, nas dependências do setor de 

quimioterapia do CECAN da Liga Norte Riograndense Contra o Câncer, Natal/RN, 

onde pesquisadores devidamente treinados explicaram, de forma clara e acessível, 

sobre os objetivos, procedimentos e/ou intervenções as quais seriam submetidas e 

aos possíveis riscos e benefícios da participação no estudo, assim como a 

necessidade de obtenção de dados do seu prontuário.  

O estudo aconteceu em quatro momentos da terapia neoadjuvante: no 

início do estudo, momento anterior ao início do primeiro ciclo de QT, pré-

quimioterapia (T0), início do segundo ciclo de QT (T1), início do terceiro ciclo de QT 

(T2) e final do terceiro ciclo de QT (T3). A Figura 1 ilustra a logística do estudo, de 

forma esquemática. Os dados foram coletados por meio de formulário 

semiestruturado e por pesquisa em prontuário eletrônico.  

No momento T0 as voluntárias receberam um envelope lacrado, no qual 

havia uma letra, que orientava a distribuição dos grupos em que seriam alocadas. 

Sendo a letra “a” indicativo do GI e “b” do GC. Posteriormente, foram coletados os 

dados pessoais, clínicos, sociodemográficos, antropométricos, de força muscular, de 

qualidade de vida e as voluntárias receberam as orientações dietéticas referentes ao 

seu grupo.  

Nos tempos T1, T2 e T3 foram coletados dados laboratoriais a partir de 

exames de rotina da Unidade Hospitalar disponíveis no sistema de prontuários 

eletrônicos, de qualidade de vida, de toxicidades referentes ao ciclo anterior, de 

consumo alimentar e as voluntárias receberam orientações dietéticas adicionais e/ou 

foram realizados ajustes no plano alimentar, a depender do grupo em que estavam 

alocadas. 

Por telefone, no período de intervalo (aproximadamente 21 dias) entre os 

ciclos de quimioterapia, foram coletados dados referentes às toxicidades 

gastrointestinais (dois e sete dias após cada ciclo) e, se necessário, as voluntárias 

novamente receberam orientações dietéticas adicionais e/ou foram realizados 

ajustes no plano alimentar, a depender do grupo em que estavam alocadas. 
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Figura 1. Logística do estudo.  
 
¹ Quimioterapia. T0 (início do estudo, momento pré-quimioterapia). T1 (referente ao final do primeiro ciclo de quimioterapia). T2 

(referente ao final do segundo ciclo de quimioterapia). T3 (referente ao final do terceiro ciclo de quimioterapia). 
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4.4 VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS E CLÍNICAS  

 

Para a caracterização da amostra, através de entrevista e utilizando-se de 

questionário semiestruturado, as seguintes variáveis sociodemográficas foram 

coletadas: idade, etnia, nível de escolaridade, renda, fatores endócrinos e/ou 

reprodutivos (menarca, menopausa, amamentação e filhos) e prática de atividade 

física. A partir da pesquisa de informações nos prontuários eletrônicos, os seguintes 

aspectos clínicos e/ou relacionados com a doença foram coletados: estadiamento da 

doença (categorizado em I, II, III e IV), a presença de comorbidades e o subtipo 

molecular do câncer (luminal A, luminal B, HER2+ e triplo negativo). 

 

4.5  INTERVENÇÃO NUTRICIONAL  

 

A intervenção nutricional foi realizada por profissional nutricionista 

capacitado. As voluntárias alocadas no GI foram orientadas e receberam quatro 

materiais, em formato de cartilha, descritos detalhadamente abaixo:  

 Cartilha 1: Plano alimentar com dieta balanceada seguindo 

recomendações da Sociedade Europeia para Nutrição Clínica e 

Metabolismo – ESPEN  e do Consenso Nacional de Nutrição 

Oncológica (35,107), onde a meta calórica foi definida em 25 a 30 

kcal/kg de peso atual e a meta protéica em 1,5g/ kg de peso atual por 

dia, visando manutenção do estado nutricional. O percentual de 

lipídios foi calculado segundo recomendações das DRIs (108) para 

indivíduos saudáveis, que preconiza entre 30-35% e a quantidade de 

carboidratos diária foi calculada por diferença das quantidades 

prescritas dos outros macronutrientes. Todos os micronutrientes 

(vitaminas e minerais) foram ofertados, de forma a atingir 100% das 

recomendações para pacientes com câncer (109,110). A prescrição do 

Plano Alimentar foi baseado em contagem de calorias definidas por 

grupo alimentar, com base nos grupos alimentares do Guia Alimentar 

para a População Brasileira (111), bem como os respectivos 

substitutos por grupo de alimentos em equivalentes. O plano alimentar 

teve suas quantidades prescritas considerando as necessidades 
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individuais e preferências alimentares. As quantidades dos alimentos 

e/ou bebidas foram disponibilizadas em medidas caseiras e todas as 

informações foram explicadas de forma clara e adequada à 

compreensão, por parte de pacientes e/ou cuidadores. Foi orientado o 

seguimento do plano alimentar durante o período do 

acompanhamento, ou seja, durante os três primeiros ciclos do 

tratamento quimioterápico, havendo a possibilidade de fazer as 

substituições do grupo alimentar pelo alimento/bebida que preferir, 

sem ultrapassar ou reduzir a quantidade prescrita. Dessa forma, o 

paciente teve flexibilidade na execução do plano alimentar proposto, 

possibilitando melhor adesão e evitando a monotonia alimentar. 

 Cartilha 2: Aconselhamento nutricional com orientações sobre 

alimentação nos sinais e sintomas mais comuns durante o tratamento 

antineoplásico, de acordo com as recomendações do Guia de nutrição 

para pacientes e cuidadores: orientações aos pacientes (112).  

 Cartilha 3: Aconselhamento nutricional com orientações gerais sobre 

alimentação saudável durante o tratamento para o câncer.  

 Cartilha 4: Material de medidas caseiras ilustradas para apoio na 

execução do plano alimentar proposto e na mensuração de medidas 

solicitadas na aplicação dos recordatórios alimentares de 24 horas, 

utilizando-se de imagens presentes no Registro Fotográfico para 

Inquéritos Dietéticos – porções e medidas caseira (113) e no Manual 

Fotográfico de Quantificação Alimentar (114). 

As voluntárias que foram alocadas no GC foram orientadas e receberam 

os seguintes materiais: cartilhas 2, 3 e 4. Vale ressaltar, que a alocação nos 

diferentes grupos não representou desvantagens e/ou perdas assistências e/ou 

terapêuticas, já que ambos os grupos foram orientados minimamente sobre práticas 

alimentares saudáveis durante o tratamento quimioterápico.  

 

4.6  AVALIAÇÕES 

 

4.6.1 Avaliação do Estado Nutricional 
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A avaliação do estado nutricional dos indivíduos foi realizada a partir de 

três técnicas: avaliação subjetiva, avaliação antropométrica e da força muscular 

(dinamometria). A aplicação da Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio 

Paciente (ASG-PPP), instrumento de triagem nutricional considerado padrão ouro 

para uso em pacientes oncológicos (115), foi realizada ao início do primeiro e ao 

final do terceiro ciclos de quimioterapia. A ASG-PPP é composta por duas partes, 

onde a primeira é respondida pelo paciente (sozinho ou com o auxílio) e a segunda 

é preenchida pelo profissional nutricionista, entretanto, visando à padronização 

metodológica, optou-se que o pesquisador realizasse o preenchimento por completo 

do questionário.  

A avaliação antropométrica foi composta pela: mensuração da massa 

corporal (kg), da estatura (cm) e da circunferência da panturrilha (CP) (cm), segundo 

protocolo da OMS (116). Para isso foram utilizados os equipamentos comuns na 

rotina de avaliação da Unidade, de modo que, a massa corporal e estatura das 

voluntárias foram avaliadas em balança eletrônica com estadiômetro fixo (Filizola®). 

As medidas de peso e estatura foram utilizadas para o cálculo do Índice de Massa 

Corporal (IMC), onde o valor da massa corporal (kg) foi dividido pelo valor da 

estatura, em metros, elevada ao quadrado (m²). Para a classificação, foram 

considerados os pontos de corte propostos pela OMS (116): baixo peso (< 18,5 

kg/m²), eutrofia (≥ 18,5 a 24,9 kg/m²), sobrepeso (≥ 25 a 29,9 kg/m²) e obesidade (≥ 

30 kg/m²). A CP foi medida utilizando fita inelástica (Sanny®), onde foi considerado o 

maior valor de três medidas consecutivas, no método de tentativa e erro, ao redor da 

panturrilha direita. Para a classificação adotou-se o ponto de corte de 33 cm para 

mulheres, conforme valores validados por Barbosa-Silva e colaboradores (117). 

A avaliação da força muscular foi obtida através da força de preensão 

manual (FPM). A aferição foi realizada utilizando o dinamômetro mecânico Jamar® 

(Coréia), com precisão de 0,5kg. Na posição sentada, as participantes foram 

orientadas a ajustar o dinamômetro em suas mãos, de forma confortável e a apertar 

o equipamento utilizando o máximo de força possível, após o comando de voz. 

Foram feitas três tentativas em cada braço, de forma alternada, com um período 

mínimo de descanso de 60 segundos para cada mão. O maior valor registrado foi 

considerado como força muscular máxima. Os resultados obtidos foram comparados 

com valores de referências, conforme o European Working Group on Sarcopenia in 
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Older People (EWGSOP), com o ponto de corte para dinapenia <16kgF em 

mulheres (118).  

 

4.6.2 Avaliação da Qualidade de Vida  

 

Para a avaliação da qualidade de vida, foi utilizado o questionário 

validado, específico para pacientes oncológicos, QLQ C-30 da Organização 

Europeia para a Pesquisa e o Tratamento do Câncer (European Organization for 

Research and Treatment of Cancer – EORTC) (119–121). 

De forma detalhada, o QLQ C-30 é um instrumento composto de 30 questões, 

com respostas em formato de escala do tipo Likert. Esse questionário é capaz de 

avaliar a escala funcional que abrange os domínios de funções: física, laboral, 

emocional, cognitiva e social. A escala de sintomas contempla: fadiga, 

náusea/vômito, dor, dispneia, insônia, perda de apetite, constipação, diarreia e um 

tópico que abrange dificuldades financeiras. Por fim, as duas últimas questões 

abordam o estado de saúde global e a qualidade de vida.  

O sistema de medidas do questionário considera uma pontuação de 0 a 100. 

Nas escalas funcionais, quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida, e 

nas escalas para a avaliação de sintomas, quanto maior a pontuação, pior a 

sintomatologia. 

O instrumento pode ser respondido pelo paciente (sozinho ou com o 

auxílio), entretanto visando a padronização metodológica, optou-se que o 

pesquisador aplicasse o questionário no paciente, que respondia em ambiente 

calmo e sem exposição a situações constrangedoras durante as respostas. 

Para a análise dos dados, os escores brutos obtidos a partir 

transformação dos números assinalados nas questões, foram posteriormente 

utilizados para o cálculo dos escores do estado de saúde global e qualidade de vida, 

das escalas funcionais e de sintomas, seguindo o passo a passo abaixo, conforme 

orientações do EORTC QLQ-C30 Scoring Manual 3ª edição (122).  

1º passo: foi obtido o escore bruto de cada domínio, através da média das 

respostas de cada questão do instrumento, de acordo com a seguinte expressão:  

EB = (I1 + I2 + I3...+ In)/n 

Onde, “EB” é o escore bruto; o “I” é item da resposta assinalada na 

questão e o “n” é número de questões consideradas na escala. As questões 



32 
 

referentes ao Estado de Saúde Global e Qualidade de Vida são as únicas que 

variam sua pontuação de 1 a 7, sendo o 1 “péssimo” e o 7 “ótimo”, as demais 

apresentam variação de resposta de 1 a 4, onde, em ordem crescente, 

correspondem a: “não”; “pouco”; “moderadamente” e “muito”. 

Adicionalmente, também foi considerado o intervalo de itens, para o 

cálculo do escore final dos domínios das escalas, o qual representa a diferença 

entre a resposta máxima possível e a resposta mínima de cada questão.  

2º passo: após o cálculo do escore bruto, foram obtidos os escores finais 

de cada domínio, considerando os dados da tabela abaixo e através das seguintes 

expressões: 

 

 Quantidade de 

questões 

Intervalo 

de itens 

Número das 

questões 

Estado de Saúde Global/QV 2 6 29, 30 

Escalas funcionais     

Função física 5 3 1 a 5 

Função laboral  2 3 6, 7 

Função emocional  4 3 21 a 24 

Função cognitiva  2 3 20, 25 

Função social  2 3 26, 27 

Escalas de sintomas     

Fadiga  3 3 10, 12, 18 

Náusea e vômito 2 3 14, 15 

Dor 2 3 9, 19 

Dispneia  1 3 8 

Insônia  1 3 11 

Perda de apetite  1 3 13 

Constipação 1 3 16 

Diarreia  1 3 17 

Dificuldades financeiras 1 3 28 

Escalas Funcionais: 

Escore final = 

{ 1- (EB – 1)/ intervalo de itens} x 100 

Escalas de sintomas: 

Escore final = 

{(EB – 1)/ intervalo de itens} x 100 
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4.6.3 Avaliação das Toxicidades  

 

Os dados foram coletados em formulário especifico, abrangendo 

toxicidades hematológicas (anemia, leucopenia, plaquetopenia e neutropenia) e 

toxicidades gastrointestinais (náusea, vômito, diarreia, anorexia, dor abdominal, 

constipação, mucosite e perda de peso), conforme classificação do Common 

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

Institute(123) versão 5.0. 

A classificação do CTCAE é subdividida em graus (1, 2, 3, 4 e 5), onde 

eventos adversos leves, dentro dos limites normais ou moderados caracteriza os 

graus 1 e 2, respectivamente, a ocorrência de evento adverso grave e indesejável a 

classificação seria para o grau 3, o evento adverso com risco de vida ou 

incapacitante caracteriza o grau 4, por fim o grau 5 seria caracterizado com a morte 

relacionada ao evento adverso.  

As toxicidades gastrointestinais foram obtidas de forma autorreferida, 

pessoalmente, através de entrevistas e de telefonemas após cada ciclo do 

tratamento quimioterápico, nas 48 horas, nos sete e 21 dias subsequentes, sendo 

considerado o maior grau dentre os valores obtidos durante o período avaliado. As 

toxicidades hematológicas foram obtidas a partir da análise dos resultados dos 

exames laboratoriais, realizados na rotina da Unidade Hospitalar, disponíveis no 

sistema de prontuários eletrônicos. 

Para o presente estudo, foram consideradas toxicidades qualquer valor 

acima de zero. De forma adicional, a dose limite de toxicidade (DLT) foi identificada 

na presença de um dos seguintes critérios: adiamento de ciclos, redução da dose do 

quimioterápico prescrito e/ou interrupção do tratamento. 

 

4.6.4 Avaliação do Consumo Alimentar  

 

A avaliação do consumo alimentar foi uma avaliação complementar aos 

resultados dos desfechos do presente estudo e foi realizada a partir de recordatórios 

alimentares de 24 horas (R24h) aplicados em triplicata, em dias não consecutivos. A 

aplicação foi realizada de forma presencial, por pesquisador único e treinado, o qual 
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solicitou que as voluntárias descrevessem detalhadamente sobre o tipo de alimento, 

tamanho e/o volume da porção consumida.  

As aplicações foram realizadas, em local reservado, nos momentos T1, T2 

e T3 do estudo (Figura 1), ou seja, a cada retorno para um novo ciclo de QT. Durante 

a aplicação dos R24h, utilizou-se do material elaborado (cartilha 4) e do Registro 

Fotográfico para Inquéritos Dietéticos – porções e medidas caseiras (113), como 

materiais de apoio para favorecer o processo de mensuração de medidas caseiras e 

porções informadas pelas voluntárias. 

Para a avaliação do consumo alimentar, as medidas caseiras dos 

alimentos foram  convertidas em unidades de peso, ou seja, para grama (g) ou, 

quando líquido, para mililitro (ml). Para os valores de referência foram considerados 

os seguintes materiais de apoio: Tabela para Avaliação de Consumo Alimentar em 

Medidas Caseiras (124), Registro Fotográfico para Inquéritos Dietéticos – porções e 

medidas caseira (113), Relação de Medidas Caseiras, Composição Química e 

Receitas de Alimentos Nipo-brasileiros (125), Alimentos “Per Capita” (126), o Manual 

de Receitas e Medidas Caseiras para Cálculo de Inquéritos Alimentares (127) e o 

Manual Fotográfico de Quantificação Alimentar (114). 

Os alimentos e as quantidades consumidas foram incluídas no Software 

DietWin Plus® para quantificar o valor energético total da dieta, de macronutrientes 

(carboidratos, proteínas, gordura total, gordura saturada, gordura polinsaturada e 

colesterol), fibra alimentar e micronutrientes (sódio, potássio, zinco, selênio, retinol, 

alfa-tocoferol, calciferol, ácido ascórbico e piridoxina). Quando necessário, algumas 

receitas e/ou alimentos foram inseridos no programa de análise e  para os alimentos 

industrializados foram consideradas as informações nutricionais do fabricante 

presente nos rótulos. 

 

4.7  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

As análises dos dados foram realizadas utilizando IBM SPSS Statistics 

version 25 (IBM®, 335 Chicago, IL, USA), utilizando a metodologia de intenção de 

tratar. A normalidade dos dados foi testada pelo teste de Shapiro-Wilk. Os 

resultados foram apresentados em média ± desvio padrão para os dados 

paramétricos e mediana (percentil 25 e 75) para os não paramétricos. Os dados 

categóricos foram apresentados em frequência absoluta e relativa. O teste de Qui-
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quadrado e o teste Exato de Fisher foram utilizados para comparar características 

basais categóricas das mulheres entre os grupos. O teste t de amostras pareadas foi 

utilizado para comparar o IMC, FPM e CP em cada grupo no início e final do estudo. 

A equação de estimativa generalizada (GEE) foi utilizada para verificar o efeito de 

interação grupo (2 fatores: intervenção vs. Controle) e tempo (3 fatores: três ciclos 

de quimioterapia neoadjuvante; ou 4 fatores: pré-quimioterapia e 3 ciclos) sobre 

ingestão dietética e qualidade de vida, respectivamente. O modelo de GEE para 

cada variável foi definido pela qualidade de ajuste do modelo. A normalidade dos 

resíduos foi verificada pelo gráfico Q-Q de normalidade. Para as variáveis que 

apresentaram valores amostrais zero foi utilizado o modelo tweedie da GEE. Para 

todas as análises, um nível de significância bicaudal foi considerado como 

estatisticamente significativo.  

 

4.8  ASPECTOS ÉTICOS  

 

A participação no estudo ocorreu por voluntariedade mediante a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias. 

Anterior ao ínicio das etapas da pesquisa, após o aceite, todas as participantes 

assinaram o TCLE. Vale ressaltar, que todas as avaliações e/ou intervenções aos 

quais as pacientes foram submetidas, durante a pesquisa, tiveram interferência 

mínima na rotina do cuidado hospitalar e não resultaram em desconforto adicional 

ao paciente. As avaliações, intervenções e/ou coleta de dados foram realizadas por 

pesquisadores devidamente treinados. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (93660618.1.0000.5292), sob anuência e cadastro 

na Plataforma Brasil da instituição coparticipante (93660618.1.3001.5293), a Liga 

contra o Câncer (Anexo 1), de acordo com as normas da resolução 466/2012-

CNS/MS. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de 

Financiamento 001, segundo a Portaria nº 206, de 4 de setembro de 2018. 
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5 RESULTADOS 
 

Inicialmente, 78 pacientes foram consideradas elegíveis, no período de 

novembro de 2018 e dezembro de 2019, segundo faixa etária, presença do 

diagnóstico de câncer de mama e indicação para tratamento quimioterápico 

neoadjuvante. Dessa quantidade inicial, foram excluídas nove por preencherem os 

critérios de exclusão (quatro apresentavam algum tipo de incapacidade física e/ou 

intelectual que impossibilitava a sua participação e/ou compreensão das etapas da 

pesquisa, três já estavam em acompanhamento nutricional ambulatorial e duas 

tinham diagnóstico de alguma doença consumptivas concomitante). Do total inicial, 

seis pacientes mudaram o local de realização do tratamento, para uma Unidade 

Hospitalar em outra região do Estado e outras quatro tiveram alteração da 

modalidade de tratamento. Além dessas, foram excluídas dezenove pacientes em 

que o contato para convite prévio, por telefone, foi impossibilitado por diversos 

motivos (telefones para contato eram de familiares distantes e/ou vizinhos 

dificultando comunicação direta com a paciente, ligações não atendidas, telefones 

desligados e números indisponíveis), não sendo possível obter informações sobre 

data e horário de início do tratamento. Por fim, seis pacientes não aceitaram 

participar do estudo. Sendo então randomizado um total de 34 voluntárias, ficando 

alocadas dezenove e quinze mulheres nos grupos intervenção e controle, 

respectivamente. Dentre as desistências, duas aconteceram no GI, após o início do 

primeiro ciclo de QT, e uma perda de seguimento em cada grupo ao final do terceiro 

ciclo de QT (Figura 2). 

A mediana do tempo de acompanhamento geral das participantes foi de 

63 (61 – 70) dias. A idade média da menarca das pacientes foi de 12,9 ± 1,7 anos. A 

prevalência de hipertensão e diabetes foi de 8,8%, para cada patologia. As 

características sociodemográficas, clínicas e nutricionais das participantes no início 

do estudo estão apresentadas na Tabela 1, mas não foram observadas diferenças 

entre o GI e o GC nas variáveis analisadas. 

As medidas nutricionais, antropométricas e de força das pacientes no 

início (T0) e ao final (T3) do estudo estão apresentadas na tabela 2. O GC reduziu de 

forma significativa sua FPM, enquanto o GI preservou essa medida (P= 0,009). Para 

as demais variáveis não foram observadas diferenças.  

Os resultados de saúde global/QV e domínios funcionais estão 
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apresentados na figura 3. A função laboral apresentou efeito de interação grupo e 

tempo (P < 0,001), e efeito principal do tempo (P = 0,004), sem efeito principal do 

grupo (P = 0,103) desse modo, a função laboral do GC no segundo ciclo 

quimioterápico foi menor que na pré-quimioterapia e no primeiro ciclo no mesmo 

grupo, e menor que o primeiro e segundo ciclo do GI (Figura 1C).  

Os resultados de saúde global, função física, função emocional, função 

cognitiva, e função social não apresentaram efeitos principais de grupo e tempo, e 

interação grupo e tempo, respectivamente. Adicionalmente, os resultados em média 

e desvio padrão das escalas funcionais e de saúde global/QV dos GI e GC no 

momento pré-quimioterapia e nos três primeiros ciclos de quimioterapia 

neoadjuvante encontram-se na Tabela Suplementar 1 (Apêndice 1). 

A Tabela 3 apresenta as escalas de sintomas pelo EORTC QLQ-C30 ao 

longo dos ciclos de QT. A escala de náuseas/vômitos apresentou efeito de interação 

grupo e tempo (P < 0,001), e efeito principal do tempo (P = 0,018), sem efeito 

principal do grupo (P = 0,065), já a escala para perda de apetite apresentou 

significância estatística apenas para o efeito principal do tempo (P < 0,001). Nesse 

sentido, no GI observou-se uma redução nos escores de náuseas e vômitos ao 

longo do acompanhamento, enquanto no GC foi observado um aumento. O GI 

apresentou redução dos escores para perda de apetite ao longo do tempo de 

acompanhamento, quando comparados os resultados do terceiro ciclo de QT aos do 

momento pré-quimioterapia. 

A Tabela 4 apresenta a frequência de toxicidades hematológicas e 

gastrointestinais nos GI e GC nos três primeiros ciclos de quimioterapia 

neoadjuvante. O GI apresentou menor frequência de leucopenia no terceiro ciclo de 

QT (P = 0,034) e menor frequência de dor abdominal no segundo ciclo de QT (P = 

0,034) comparado ao GC. Não houve diferença de frequência nas demais variáveis 

analisadas entre os grupos ao longo dos ciclos de QT.  

Os resultados de ingestão dietética dos GI e GC são apresentados, como 

resultado complementar, na tabela suplementar 2 (Apêndice 2). A ingestão de retinol 

(mg/dia) foi a única que apresentou efeito de interação grupo e tempo (P = 0,002), 

com maior consumo pelo GC no terceiro ciclo de QT. 
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Figura 2. Fluxograma do estudo. 
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Tabela 1. Características sociodemográficas, nutricionais e clínicas das pacientes no 

início do estudo. 

Variáveis Grupo Intervenção  
(n = 19) 

Grupo Controle  
(n = 15) 

P 

Idade (anos) 44,3 ± 9,2 45,5 ± 8,6 0,697 
Etnia, n (%)    
Caucasiana  5 (62,5) 3 (37,5) 1,000 
Não caucasiana  14 (53,8) 12 (46,2)  
Escolaridade, n (%)    
Até ensino fundamental 4 (50,0) 4 (50,0) 1,000 
Ensino médio/superior 15 (57,7) 11 (42,3)  
Renda    
Até 1 SM 7 (53,8) 6 (46,2) 0,933 
> 1 SM 10 (58,8) 7 (41,2)  
Não informou 2 (50,0) 2 (50,0)  
História reprodutiva, n (%)    
Com filhos  14 (48,3) 15 (51,7) 0,053 
Sem filhos  5 (100,0) 0 (0,0)  
Amamentação, n (%)     
Sim  13 (52,0) 12 (48,0) 0,697 
Não  6 (66,7) 3 (33,3)  
Menopausa, n (%)    
Sim  5 (55,6) 4 (44,4) 1,000 
Não  14 (41,2) 11 (44,0)  
Atividade física, n (%)    
Pratica 3 (60,0) 2 (40,0) 1,000 
Não pratica 16 (55,2) 13 (44,8)  
ASG-PPP, n (%)    
 A 17 (60,7) 11 (39,4) 0,370 
 B e C 2 (33,3) 4 (66,7)  
Classificação IMC, n (%)    
Baixo peso  0 (0,0) 1 (100,0) 0,371 
Normal 6 (60,0) 4 (40,0)  
Sobrepeso  10 (66,7) 5 (33,3)  
Obesidade   3 (37,5) 5 (62,5)  
FPM reduzida (< 16 kgF), n (%)    
Sim 2 (40,0) 4 (60,0) 1,000 
Não 16 (55,2) 13 (44,8)  
CP reduzida (< 33 cm), n (%)    
Sim 2 (33,3) 4 (66,7) 0,336 
Não 9 (64,3) 5 (35,7)  
Comorbidades, n (%)    
Com comorbidades 3 (60,0) 2 (40,0) 1,000 
Sem comorbidades 16 (55,2) 13 (44,8)  
Estadiamento (TNM)    
II 12 (54,5) 10 (45,5) 0,666 
III 6 (54,5) 5 (45,5)  
Indefinido 1 (100,0) 0 (0,0)  
Subtipo molecular    
Luminal A 5 (62,5) 3 (37,5) 0,481 
Luminal B  9 (60,0) 6 (40,0)  
HER2 + 3 (75,0) 1 (25,0)  
Triplo negativo 1 (20,0) 4 (80,0)  
Indefinido 1 (50,0) 1 (50,0)  

Dados apresentados em frequência absoluta n e relativa (%). SM (Salário Mínimo). Valor de p 
referente ao resultado do teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher. 
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Tabela 2. Medidas nutricionais, antropométricas e de força das pacientes no início (T0) e ao final (T3) do estudo. 

 Grupo Intervenção (n=19)  Grupo Controle (n=15)  

Variáveis T0 T3 P T0 T3 P 

Peso (kg)  63,75 ± 5,74 62,87 ± 5,69 0,189 69,37 ± 19,39 68,40 ± 18,15 0,184 
IMC (kg/m²) 26,86 ± 2,54 25,80 ± 2,72 0,215 27,76 ± 6,09 27,42 ± 5,76 0,245 
CP (cm) 34,62 ± 2,15 34,43 ± 2,06 0,319 36,14 ± 5,65 35,89 ± 5,43 0,89 
FPM (kgF) 19,19 ± 4,59 17,81 ± 4,90 0,125 21,64 ± 5,94 18,78 ± 3,96 0,009 
Dados apresentados em média ± desvio padrão. IMC (Índice de Massa Corporal). CP (Circunferência da Panturrilha). FPM (Força de Preensão Manual).  
Valor de p referente ao resultado do teste t para amostras pareadas. 
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Figura 3. Comparação da saúde global/QV e escalas funcionais pelo EORTC QLQ-

C30 entre os grupos intervenção nutricional e controle ao longo do estudo. 

Dados apresentados em média e desvio padrão. T0 (início do estudo momento pré-

quimioterapia). T1 (referente ao primeiro ciclo de quimioterapia). T2 (referente ao 

segundo ciclo de quimioterapia). T3 (referente ao terceiro ciclo de quimioterapia). 

a diferente estatisticamente de T2 do GC.  
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Tabela 3. Comparação das escalas de sintomas pelo EORTC QLQ-C30 entre os grupos intervenção nutricional e controle no 

momento pré-quimioterpia e nos três primeiros ciclos de quimioterapia neoadjuvante. 

 Grupo Intervenção (n = 19) Grupo Controle (n = 15)    

Escalas de Sintomas T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 PInteração Ptempo Pgrupo 

Fadiga  27,0 ± 3,8 28,6 ± 7,0 27,2 ± 6,1 32,1 ± 7,3 29,3 ± 7,5 26,7 ± 5,5 26,9 ± 4,2 33,3 ± 5,2 0,948 0,446 0,962 

Náusea/vômito  28,6 ± 5,5 44,4 ± 22,7 33,3 ± 0,1 16,7 ± 0,1 27,8 ± 9,1 16,7 ± 0,1
a
 21,4 ± 2,8

a
 23,3 ± 3,7 < 0,001 0,018 0,065 

Dor  38,1 ± 6,2 28,6 ± 8,7 41,7 ± 9,3 43,7 ± 9,3 38,9 ± 9,4 26,7 ± 7,9 45,8 ± 16,0 38,1 ± 8,0 0,936 0,653 0,932 

Insônia  63,3 ± 7,4 53,3 ± 7,3 53,3 ± 11,9 52,4 ± 9,2 73,3 ± 11,2 61,9 ± 10,5 70,8 ± 7,1 52,4 ± 6,2 0,872 0,266 0,160 

Dificuldades financeiras 83,3 ± 5,6 83,3 ± 7,1 81,0 ± 6,5
 

77,8 ± 7,2 63,0 ± 9,7 70,4 ± 9,7 74,1 ± 10,2 59,3 ± 10,2 0,498 0,275 0,108 

Perda de apetite  80,0 ± 11,9 33,3 ± 0,1
b
 50,0 ± 11,8 33,3 ± 0,1

b
 50,0 ± 10,4 33,3 ± 0,1 41,7 ± 7,2 38,9 ± 5,1 0,199 < 0,001 0,173 

Dispneia  0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
16,7) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

- - - 

Constipação  0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
33,3) 

0,0 (0,0 a 
33,3) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

- - - 

Diarreia  0,0 (0,0 a 
33,3) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

0,0 (0,0 a 
0,0) 

- - - 

Dados apresentados em média e desvio padrão, e mediana (percentil 25 e 75). T0 (início do estudo, momento pré-quimioterapia). T1 (referente ao primeiro 
ciclo de quimioterapia). T2 (referente ao segundo ciclo de quimioterapia). T3 (referente ao terceiro ciclo de quimioterapia). 
a
 diferente estatisticamente de T2 do grupo intervenção; 

b
 diferente estatisticamente de T0 do grupo intervenção. 
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Tabela 4. Comparação da frequência de toxicidades hematológicas, 

gastrointestinais e dose limite de toxicidade entre os grupos intervenção e controle 

nos três primeiros ciclos de quimioterapia neoadjuvante. 

Dados apresentados em frequência absoluta n e relativa (%). T1 (referente ao 
primeiro ciclo de quimioterapia). T2 (referente ao segundo ciclo de quimioterapia). T3 

(referente ao terceiro ciclo de quimioterapia). 

 T1 T2 T3 

Variáveis GI GC P GI GC P GI GC P 

Toxicidades hematológicas         

Anemia           

   Sim 5 (41,7) 7 (58,3) 0,218 8 (47,1) 9 (52,9) 0,464 11 (52,4 ) 10 (47,6) 0,907 

   Não 14 (63,6) 8 (36,4)  9 (60,0) 6 (40,0)  6 (54,5) 5 (45,5)  

Leucopenia           

   Sim 7 (58,3) 5 (41,7) 0,832 5 (62,5) 3 (37,5) 0,691 3 (27,3) 8 (72,7) 0,034 

   Não 12 (54,5) 10 (45,5)  12 (50,0) 12 (50,0)  14 (66,7) 7 (33,3)  

Neutropenia           

   Sim 7 (70,0) 3 (30,0) 0,451 4 (80,0) 1 (20,0) 0,338 2 (28,6) 5 (71,4) 0,209 

   Não 12 (50,0) 12 (50,0)  13 (48,1) 14 (51,9)  15 (60,0) 10 (40,0)  

Plaquetopenia           

   Sim 0 (0,0) 1 (100,0) 0,441 - - - 0 (0,0) 1 (100,0) 0,469 

   Não 19 (57,6) 14 (42,4)  15 (46,9) 17 (53,1)  17 (54,8 ) 14 (45,2)  

Toxicidades 

gastrointestinais  

        

Náusea           

   Sim 19 (55,9) 15 (44,1) - 16 (51,6) 15 (48,4) 1,000 16 (51,6) 15 (48,4) 1,000 

   Não - -  1 (100,0) 0 (0,0)  1 (100,0) 0 (0,0)  

Vômito          

   Sim 10 (45,5) 12 (54,5) 0,097 3 (50,0) 3 (50,0) 1,000 3 (37,5) 5 (62,5) 0,423 

   Não 9 (75,0) 3 (25,0)  14 (53,8) 12 (46,2)  14 (58,3) 10 (41,7)  

Diarreia           

   Sim 2 (33,3) 4 (66,7) 0,370 1 (50,0) 1 (50,0) 1,000 - - - 

   Não 17 (60,7) 11 (39,3)  16 (53,3) 14 (46,7)  17 (53,1) 15 (46,9)  

Anorexia           

   Sim 11 (52,4) 10 (47,6) 0,728 11 (52,4 ) 10 (47,6) 0,907 8 (44,4) 10 (55,6) 0,265 

   Não 8 (61,5) 5 (38,5)  6 (54,5) 5 (45,5)  9 (64,3) 5 (35,7)  

Dor abdominal           

   Sim 7 (43,8) 9 (56,3) 0,179 3 (27,3) 8 (72,2) 0,034 2 (28,6) 5 (71,4) 0,209 

   Não 12 (66,7) 6 (33,3)  14 (66,7) 7 (33,3)  15 (60,0) 10 (40,0)  

Constipação           

   Sim 5 (38,5) 8 (61,5) 0,107 7 (50,0) 7 (50,0) 0,755 2 (25,0) 6 (75,0) 0,106 

   Não 14 (66,7) 7 (33,3)  10 (55,6) 8 (44,4)  15 (62,5) 9 (37,5)  

Mucosite           

   Sim 0 (0,0) 2 (100,0) 0,187 3 (42,9) 4 (57,1) 0,678 3 (42,9) 4 (57,1) 0,678 

   Não 19 (59,4) 13 (40,6)  14 (56,0) 11 (44,0)  14 (56,0) 11 (44,0)  

Perda de peso           

   Sim 1 (100,0) 0 (0,0) 1,000 - - - 0 (0,0) 1 (100,0) 0,469 

   Não 18 (54,5) 15 (45,5)  17 (53,1) 15 (46,9)  17 (54,8) 14 (45,2)  

Presença de dose limite de toxicidade, n (%) 

   Sim 0 (0,0) 2 (100,0) 0,187 3 (100,0) 0 (0,0) 0,229 0 (0,0) 2 (100,0) 0,212 

   Não 19 (59,4) 13 (40,6)  14 (48,3) 15 (51,7)  17 (56,7) 13 (43,3)  
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6 DISCUSSÃO  
 

Estudos que avaliam efeitos da intervenção dietética em pacientes com 

câncer de mama em tratamento quimioterápico ainda são escassos, e no nosso 

conhecimento, este é o primeiro estudo que avalia o efeito de uma intervenção 

dietética na qualidade de vida e nas toxicidades de mulheres com câncer de mama 

que iniciam o tratamento quimioterápico neoadjuvante. Um estudo recente fez 

avaliações similares, contudo restringiu-se a observação de náuseas e vômitos, 

através de uma escala específica, e sua população foi composta por mulheres em 

tratamento adjuvante (105). Assim, este estudo contribui para a literatura, ampliando 

o conhecimento sobre o papel da nutrição no tratamento do câncer de mama, 

mostrando os efeitos positivos, embora modestos, sobre o estado nutricional, 

qualidade de vida e redução da toxicidade durante o início da quimioterapia 

neoadjuvante.  

Em relação à qualidade de vida, foi observado que a função laboral foi 

melhor preservada no GI, quando comparada com o GC, que apresentou maior 

declínio ao longo das sessões de quimioterapia (P < 0,001 para interação). 

Resultados dos estudos prévios relataram a redução de escores relacionados à 

função física e laboral durante o tratamento quimioterápico (128,129), corroborando 

com a importância de intervenções nutricionais durante a quimioterapia. A relevância 

desse achado pode ser explicada porque a função laboral está relacionada com a 

realização de atividades diárias e consequentemente, com a autonomia dessas 

mulheres, e a preservação dessa escala funcional apresenta-se como fator 

importante para a adesão e redução das taxas de evasão ao longo do tratamento do 

câncer de mama (130).  

Os demais resultados de saúde global/QV e escalas funcionais não 

apresentaram diferenças entre os grupos, o que difere dos resultados encontrados 

em um ensaio clínico recente realizado, durante o tratamento adjuvante, onde 

melhores resultados para escores de saúde global/ QV, função física, laboral, 

emocional e cognitiva foram observados GI, quando comparados ao GC (105). Outro 

estudo mostrou que a função cognitiva pode ser alterada devido à quimioterapia, 

com efeitos que podem se estender por, no mínimo, dois anos após o diagnóstico de 

câncer (131), mas que as alterações mais significativas dessa função, também 

conhecida como névoa da quimioterapia ou cérebro da quimioterapia, são mais 
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recorrentes após tempos mais prolongados de tratamento (132). Adicionalmente, 

acreditamos que o fato de ambos os grupos terem recebido orientação nutricional 

pode ter interferido nos achados de saúde global/ QV e escalas funcionais, já que é 

comprovado que a quimioterapia impacta negativamente na QV de pacientes com 

câncer (128,133–135). Esta reflexão fortalece a relevância do acompanhamento 

nutricional durante as etapas da terapia oncológica.  

Em relação às escalas de sintomas, avaliadas com base no questionário 

EORTC QLQ-C30, observamos diferenças significativas no GI nos escores de 

náuseas/vômitos e perda de apetite. Resultado diferente foi encontrado no estudo de 

Najafi et al., que encontraram piores resultados para fadiga, náusea e vômito, dor, 

dispneia, perda de apetite, constipação e diarreia apenas no GC (105). Contudo, 

vale ressaltar as diferenças metodológicas dos estudos, especialmente no que se 

refere às modalidades terapêuticas, tempo em que as pacientes estavam em 

tratamento e o fato de todas as pacientes do nosso estudo terem recebido algum 

tipo de orientação nutricional, o que no ensaio clínico anteriormente citado ficou 

restrito às pacientes do GI.  

Adicionalmente, aspectos inerentes ao câncer, como a localização do 

tumor, o estadiamento e aspectos nutricionais, como a redução da ingestão 

energético-protéica e perda de peso, também, podem relacionar-se a piores 

resultados de saúde global/QV e escalas de sintomas (136). Além dos reflexos nos 

domínios da QV, as intervenções nutricionais corroboram com melhores resultados 

de adesão ao tratamento quimioterápico devido a uma melhor tolerância às 

toxicidades oriundas do tratamento.  Por exemplo, Xie et al. verificaram que 

pacientes com câncer gástrico submetidos à quimioterapia adjuvante e que 

receberam orientações nutricionais individualizadas apresentaram melhora do 

estado nutricional, com o aumento da ingestão diária de calorias, e maior adesão ao 

tratamento devido ao melhor controle de toxicidades (137). Os estudos realizados 

por Thompson et al. (138) e Ravasco et al (139) observaram resultados semelhantes 

após uma intervenção nutricional individualizada antes da quimioterapia e durante a 

radioterapia.  

Em relação aos resultados de toxicidades do presente estudo, o GI 

apresentou menores frequências de leucopenia, no terceiro ciclo de QT, e de dor 

abdominal no segundo ciclo de QT, comparado ao GC. Não houve diferença de 

frequência nas demais toxicidades e dose limite de toxicidade analisadas entre os 
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grupos ao longo dos ciclos de QT. É sabido que a presença de efeitos adversos 

derivados da quimioterapia impacta mais fortemente na qualidade de vida dos 

indivíduos (90–92). Para as demais toxicidades que não diferiram entre os grupos, 

vale ressaltar, que a ocorrência desses eventos adversos é variável e individual, 

podendo estar associada a aspectos psicológicos, como a ansiedade e até mesmo a 

expectativa de desenvolver os sintomas durante o tratamento (140). Adicionalmente, 

indivíduos submetidos a modalidades múltiplas de tratamento ou que apresentem 

estado nutricional comprometido, principalmente, na presença de alterações da 

composição corporal, como a sarcopenia e a caquexia, tendem a apresentar 

maiores graus de toxicidades durante o tratamento quimioterápico (52,90,92,141–

143), o que não foi observado na população em estudo, que, em sua maioria, 

apresenta-se com excesso de peso, sem alterações significativas da CP. Este 

estado nutricional preservado observado no presente estudo é condizente com a 

literatura quando se fala em estado nutricional de mulheres com câncer de mama 

(39,40). Além disso, as participantes do estudo, em sua totalidade, foram 

submetidas à modalidade terapêutica única, sem ter passado por outros tipos de 

tratamentos para o câncer, que podem contribuir para o comprometimento do estado 

nutricional em longo prazo.  

Abdollahi et al. (104) conduziram um ensaio clínico controlado com 

intervenção nutricional em mulheres com câncer de mama, cujo critério de inclusão 

seria as participantes já terem realizado alguma sessão de quimioterapia prévia.  Ao 

longo de 10 semanas, foram observadas melhorias significativas na ocorrência de 

efeitos colaterais gastrointestinais como refluxo, dispepsia, anorexia, náusea, 

constipação e diarreia no GI quando comparado ao GC. Estes achados reforçam 

que a intervenção nutricional possui potencial terapêutico para redução das 

toxicidades durante a quimioterapia. 

Apesar de não terem sido observadas outras diferenças entre os GI e GC 

para a ocorrência de toxicidades, vale ressaltar, que efeitos colaterais 

gastrointestinais como anorexia, náusea, vômito, diarreia, constipação, estomatite, 

mucosite, disfagia, alterações no paladar e no olfato são comuns durante o 

tratamento quimioterápico de mulheres com câncer de mama e estes podem estar 

diretamente associados a alterações do estado nutricional dessas pacientes (144). 

Nessa perspectiva, a manutenção do estado nutricional, com estratégias que 
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promovam a inibição da proteólise do músculo esquelético e a modulação de 

processos inflamatórios corporais contribuem para a atenuação de eventos adversos 

imediatos e/ou tardios derivados do tratamento oncológico (145–150).  

De forma complementar, os nossos achados apontam para o efeito 

protetor da intervenção nutricional e dietética na manutenção da FPM oberrvada no 

GI. Embora não tenha sido objetivo principal do estudo avaliar os efeitos da 

intervenção sobre estado nutricional e composição corporal, este achado corrobora 

com os achados positivos da intervenção nutricional sobre a função laboral, avaliada 

como um aspecto da qualidade de vida. Um estudo prévio mostrou que a força dos 

membros superiores em mulheres com diagnóstico de câncer de mama encontra-se 

reduzida (151), e com isso ressalta-se a importância de medir a FPM neste público, 

que pode correlacionar-se com a perda de massa muscular (152), bem como 

associar-se a sintomas musculoesqueléticos (153,154), redução da função física 

(153,155), aumento da ocorrência de eventos adversos (154) e/ou complicações 

durante o tratamento (156), alteração da terapia (154,157) e maior mortalidade 

(158,159) para vários tipos de câncer. É indiscutível a relação entre a preservação 

da força muscular com a qualidade de vida, demonstrando mais um benefício da 

alimentação adequada como agente positivo da manutenção do estado nutricional e, 

consequentemente, da função física. Lakenman et al. observaram que a baixa FPM 

pré-tratamento foi associada com modificações negativas na terapêutica de 

pacientes com câncer de esôfago, como redução da dose de quimiorradioterapia, 

hospitalização ou morte, e que  a intervenção nutricional intensiva durante o 

tratamento reduziu a observação destas alterações de conduta (157).  

A presença de dose limite de toxicidade (DLT) foi considerada baixa, 

especialmente quando comparada a outros resultados do nosso grupo de pesquisa. 

O estudo de da Rocha et al. (15) verificou uma frequência de 23,3%%, 20,7% e 

22,2% para DLT nos três primeiros ciclos de quimioterapia, respectivamente, em 60 

pacientes com câncer do trato gastrointestinal. Possivelmente, a localização do 

câncer proporcionou estas maiores frequências de DLT, assim como o fato de 

diferenças metodológicas em relação ao tratamento, uma vez que no estudo citado 

os pacientes não estavam realizando, necessariamente, quimioterapia 

neoadjuvante, já tendo sido submetidos a outras modalidades de tratamento. Desta 

forma, o estado nutricional mais deteriorado no estudo de da Rocha et al. (15) 

contribuiu para as maiores frequências de DLT. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lakenman%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28459652
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Embora este estudo seja pioneiro em mostrar os efeitos positivos da 

intervenção nutricional durante o início da QT neoadjuvante em pacientes com 

câncer de mama, a ausência de estudos metodologicamente similares dificulta a 

comparação dos achados. Limitações referentes ao pequeno tamanho amostral e ao 

limitado tempo de acompanhamento também devem ser considerados, visto que é 

um estudo de único centro e a indicação de tratamento quimioterápico neoadjuvante, 

além de não ser a mais frequente neste centro, apresenta variação individual após o 

terceiro ciclo de QT, de acordo com as características clínicas das pacientes. Assim, 

estudos complementares com um maior número de participantes são necessários 

para confirmar estes achados preliminares. Outra limitação refere-se ao fato dos dois 

grupos terem recebido aconselhamento nutricional, pois não seria ético não oferecer 

nenhuma orientação ao GC sobre como minimizar os efeitos adversos da 

quimioterapia. Por fim, ressalta-se que foi um estudo realizado com mulheres com 

câncer de mama, e os resultados não devem ser extrapolados para indivíduos do 

sexo masculino com câncer de mama e/ou populações femininas com outros tipos 

de câncer. 

No entanto, o presente estudo apresentou alguns pontos fortes. A 

amostra, embora pequena, era homogênea e sem diferenças clínicas significantes 

ao início do estudo, além de não ter sido submetida a quaisquer outros tipos de 

tratamento oncológico anterior, o que poderia gerar algum tipo de comprometimento 

nutricional e consequentemente interferir nos resultados de qualidade de vida e 

toxicidades. A intervenção foi realizada com a prescrição de um plano alimentar 

individualizado, que atendesse às necessidades nutricionais, de acordo com as 

recomendações específicas para pacientes com câncer, associada às orientações 

nutricionais para a melhora de sinais e sintomas oriundos do tratamento 

quimioterápico. Como a maioria dos estudos que avaliam efeitos adversos do 

tratamento quimioterápico possui delineamento retrospectivo, a realização de um 

ensaio clínico colabora com a literatura para conhecermos a efetividade de 

estratégias não-farmacológicas que contribuam para reduzir efeitos adversos do 

tratamento do câncer. 
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7 CONCLUSÃO  

 

Em conclusão, os resultados apontam que a intervenção nutricional e 

dietética preservou um domínio de qualidade de vida relacionada à função laboral e 

produziu reflexos na ocorrência de náuseas/vômitos e perda de apetite, podendo 

reduzir a frequência de leucopenia e de dor abdominal durante o tratamento 

quimioterápico neoadjuvante. Esta preservação da função laboral ocorreu 

concomitante à preservação da força de preensão manual, que de certa forma 

corroborou com este achado. Consideramos que o presente estudo é pioneiro pelo 

fato de que as pacientes acompanhadas estavam em tratamento neoadjuvante e 

relevante já que, intervenções nutricionais, durante o tratamento quimioterápico, em 

mulheres com câncer de mama são importantes para minimizar possíveis impactos 

nutricionais e involuções clínicas ao longo da terapêutica. De forma adicional, 

entendemos a necessidade de estudos complementares com pacientes, também, 

em tratamento neoadjuvante para melhor embasar e direcionar estratégias 

assistenciais e de cuidado nutricional dessa população.  
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APÊNDICE 1- Tabela suplementar 1. Comparação da qualidade de vida pelo EORTC QLQ-C30 entre os grupos intervenção 

nutricional e controle no momento pré-quimioterapia e nos três primeiros ciclos de quimioterapia neoadjuvante. 

 Grupo Intervenção (n = 19) Grupo Controle (n = 15)    

Variáveis T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 PInteração Ptempo Pgrupo 

   Saúde global 59,2 ± 5,8 70,1 ± 5,5 69,6 ± 5,5 70,3 ± 4,4 78,3 ± 4,4 76,1 ± 3,8 78,3 ± 5,3 81,5 ± 4,5 0,099 0,355 0,073 
Escalas funcionais   

   Física  85,3 ± 4,3 91,8 ± 2,7 91,4 ± 2,6 88,7 ± 4,0 87,6 ± 3,1 89,3 ± 3,1 89,8 ± 3,7 88,1 ± 2,1 0,738 0,187 0,873 
   Laboral 74,1 ± 5,3 77,5 ± 5,0

a
 80,4 ± 4,8

a
 75,0 ± 6,1 82,2 ± 6,2

a
 76,7 ± 6,8

a
 52,2 ± 5,6 60,7 ± 5,5 <0,001 0,004 0,103 

   Emocional 60,4 ± 5,6  69,6 ± 4,3 63,5 ± 6,5 59,4 ± 7,1 67,2 ± 4,9 77,8 ± 4,9 75,6 ± 4,9 76,2 ± 6,5 0,787 0,133 0,068 
   Cognitiva 72,8 ± 6,2 84,3 ± 4,5 82,4 ± 5,3 78,1 ± 6,4 77,8 ± 6,6 75,6 ± 7,5 65,6 ± 6,4 65,5 ± 5,9 0,098 0,261 0,224 
   Social 82,4 ± 3,5 76,0 ± 6,1 80,4 ± 4,4 65,6 ± 7,3 87,8 ± 5,8 81,1 ± 5,6 73,3 ± 5,8 83,3 ± 6,5 0,099 0,141 0,305 
Escalas de sintomas   
   Fadiga  27,0 ± 3,8 28,6 ± 7,0 27,2 ± 6,1 32,1 ± 7,3 29,3 ± 7,5 26,7 ± 5,5 26,9 ± 4,2 33,3 ± 5,2 0,948 0,446 0,962 
   Náusea/vômito  28,6 ± 5,5 44,4 ± 22,7 33,3 ± 0,1 16,7 ± 0,1 27,8 ± 9,1 16,7 ± 0,1

b
 21,4 ± 2,8

b
 23,3 ± 3,7 < 0,001 0,018 0,065 

   Dor  38,1 ± 6,2 28,6 ± 8,7 41,7 ± 9,3 43,7 ± 9,3 38,9 ± 9,4 26,7 ± 7,9 45,8 ± 16,0 38,1 ± 8,0 0,936 0,653 0,932 
   Insônia  63,3 ± 7,4 53,3 ± 7,3 53,3 ± 11,9 52,4 ± 9,2 73,3 ± 11,2 61,9 ± 10,5 70,8 ± 7,1 52,4 ± 6,2 0,872 0,266 0,160 
   Dificuldades 
   financeiras 

83,3 ± 5,6 83,3 ± 7,1 81,0 ± 6,5
 

77,8 ± 7,2 63,0 ± 9,7 70,4 ± 9,7 74,1 ± 10,2 59,3 ± 10,2 0,498 0,275 0,108 

   Perda de 
   apetite  

80,0 ± 11,9 33,3 ± 0,1
c
 50,0 ± 11,8 33,3 ± 0,1

c
 50,0 ± 10,4 33,3 ± 0,1 41,7 ± 7,2 38,9 ± 5,1 0,199 < 0,001 0,173 

   Dispneia  0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 16,7) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

- - - 

   Constipação  0,0 
 (0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 33,3) 

0,0  
(0,0 a 33,3) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

- - - 

   Diarreia  0,0  
(0,0 a 33,3) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

0,0  
(0,0 a 0,0) 

- - - 

Dados apresentados em média e desvio padrão, e mediana (percentil 25 e 75). T0 (início do estudo, momento pré-quimioterapia). 
T1 (referente ao primeiro ciclo de quimioterapia). T2 (referente ao segundo ciclo de quimioterapia). T3 (referente ao terceiro ciclo de 
quimioterapia). 
a diferente estatisticamente de T2 do grupo controle; 
b diferente estatisticamente de T3 do grupo intervenção; 
c diferente estatisticamente de T0 do grupo intervenção. 
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APÊNDICE 2- Tabela suplementar 2. Comparação da ingestão dietética entre os grupos intervenção nutricional e controle nos três 

primeiros ciclos de quimioterapia neoadjuvante. 

 

 Grupo Intervenção (n = 19) Grupo Controle (n = 15)    

Variáveis T1 T2 T3 T1 T2 T3 PInteração Ptempo Pgrupo 

Energia (kcal/dia) 1603,1 ± 107,9 1575,5 ± 103,4  1672,9 ± 96,9 1710,0 ± 112,5 1710,7 ± 163,8 1742,1 ± 240,1 0,917 0,761 0,526 

Carboidratos (g/dia) 221,3 ± 13,5 217,0 ± 13,7 241,2 ± 22,6 219,5 ± 19,3 231,2 ± 19,1 224,7 ± 37,1 0,512 0,751 0,965 

Proteínas (g/dia) 79,2 ± 8,8 71,7 ± 7,0 83,7 ± 9,7 90,9 ± 8,8 84,1 ± 11,8 92,0 ± 12,1 0,951 0,457 0,245 

Lipídeos (g/dia) 45,0 ± 5,9 42,6 ± 4,2 42,7 ± 3,8 52,2 ± 5,2 50,5 ± 7,1 51,4 ± 7,4 0,986 0,934 0,129 

Colesterol (mg/dia) 357,3 ± 50,2 325,3 ± 57,5 314,5 ± 35,5 373,9 ± 52,9 315,3 ± 47,9 484,6 ± 71,2 0,262 0,382 0,244 

Saturadas (g/dia) 16,3 ± 2,9 15,0 ± 1,4 13,9 ± 1,6 17,2 ± 2,1 16,0 ± 2,4 17,5 ± 3,6 0,701 0,862 0,422 

Monoinsaturadas (g/dia)  14,4 ± 2,3 13,0 ± 1,8 12,4 ± 1,4 17,2 ± 2,2 15,9 ± 2,6 15,8 ± 2,1 0,967 0,639 0,099 

Polinsaturadas (g/dia) 7,3 ± 0,8 7,0 ± 0,8 8,2 ± 1,2 8,8 ± 1,0 10,8 ± 1,6 10,0 ± 1,7 0,506 0,653 0,376 

Fibras (g/dia) 23,4 ± 2,4 21,5 ± 1,8 21,9 ± 2,5 20,3 ± 2,8 23,7 ± 3,6 20,6 ± 2,8 0,407 0,781 0,804 

Sódio (mg/dia) 1557,6 ± 209,0 1709,5 ± 216,3 1587,6 ± 176,6 2085,4 ± 420,9 1873,2 ± 268,5 2138,4 ± 481,0 0,614 0,977 0,140 

Potássio (mg/dia) 3026,0 ± 325,1 2920,3 ± 243,0 2997,7 ± 355,6 2743,1 ± 338,8 3097,3 ± 366,5 2684,5 ± 323,1 0,403 0,690 0,714 

Zinco (mg/dia) 8,9 ± 1,0 8,1 ± 1,2 8,1 ± 0,9 9,8 ± 1,3 9,6 ± 1,3 8,8 ± 1,3 0,903 0,711 0,360 

Selênio (mg/dia) 68,3 ± 10,5 73,4 ± 10,7 79,9 ± 21,3 76,6 ± 13,9 65,9 ± 12,0 98,4 ± 14,8 0,698 0,461 0,633 

Retinol (mg/dia) 422,2 ± 56,8 296,8 ± 49,5 377,9 ± 134,5 261,7 ± 46,1 457,4 ± 85,2 1034,1 ± 587,5 0,002 0,157 0,263 

Alfa-tocoferol (mg/dia) 4,1 ± 0,6 4,7 ± 0,7 3,8 ± 0,7 3,2 ± 0,6 5,3 ± 0,9 5,2 ± 2,2 0,142 0,059 0,819 

Calciferol (mg/dia) 2,4 ± 0,5 2,5 ± 0,7 3,0 ± 1,1 3,8 ± 0,9 2,5 ± 0,6 2,4 ± 0,6 0,198 0,647 0,742 

Ácido ascórbico (mg/dia) 577,5 ± 314,7 464,4 ± 193,9 773,7 ± 294,3 1025,8 ± 447,0 1243,8 ± 621,2 1450,6 ± 840,9 0,854 0,487 0,137 

Piridoxina (mg/dia) 1,6 ± 0,2 1,5 ± 0,2 1,2 ± 0,1 1,4 ± 0,2 1,6 ± 0,2 1,6 ± 0,3 0,272 0,648 0,761 

Dados apresentados em média e desvio padrão. T1 (referente ao primeiro ciclo de quimioterapia). T2 (referente ao segundo ciclo de 

quimioterapia). T3 (referente ao terceiro ciclo de quimioterapia). 
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APÊNDICE 3- Cartilha 1: Plano alimentar 
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APÊNDICE 4- Cartilha 2: Aconselhamento nutricional com orientações sobre alimentação nos sinais e sintomas mais comuns 

durante o tratamento antineoplásico 
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APÊNDICE 5 - Cartilha 3: Aconselhamento nutricional com orientações gerais sobre alimentação saudável durante o tratamento 

oncológico 
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APÊNDICE 6 - Cartilha 4: Material de medidas caseiras ilustradas 
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ANEXO 1 -  Aprovação do Trabalho na Plataforma Brasil  
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