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RESUMO  

 
Borges, Jacqueline Aparecida. Estudo da fadiga ao esforço em pacientes com 

câncer gástrico submetidos a quimioterapia. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

2018 

INTRODUÇÃO: A prevalência da fadiga em pacientes com câncer gástrico (CG), varia 

de 80 a 96%, o que acarreta a piora da qualidade de vida e sobrevida. Os mecanismos 

de fadiga, neste grupo de pacientes podem estar associados aos diferentes 

componentes – centrais e periféricos.  A associação entre fadiga, toxicidade induzida 

pela quimioterapia, sobre o miocárdio, musculatura periférica e respiratória é pouco 

estudada. OBJETIVO GERAL: Avaliar a prevalência da fadiga ao esforço e os seus 

componentes biológicos e funcionais em pacientes com CG submetidos a quimioterapia 

neoadjuvante. MÉTODOS: Coorte prospectivo, 38 pacientes com CG localmente 

avançado, estadiamento clínico(TNM) ±T2N0, tratados com Qt, durante dois anos, no 

hospital oncológico e de referência nacionaI. Todos os pacientes foram submetidos a 

avaliação clínica e funcional no Pré-Qt e Pós-Qt, de força muscular periférica(FMP), 

força muscular respiratória(FMR) e TC6M(teste de caminhada de 6 minutos). Os 38 

pacientes preencheram Escala de Piper-revisada (EPR) graduada de 0-10 (ponto de 

corte: ≥4; α=0,94), Dutch Exertion Fatigue Scale (DEFS); ponto de corte: ≥12,5) e Dutch 

Fatigue Scale (DUFS); ponto de corte ≥14,5), Inventário de Depressão de Beck(IDB) 

ponto de corte: ≥13; α=0,94), no  Pré-Qt e Pós-Qt.  O critério de CXT adotado: queda 

maior que 10% da FEVE (fração de ejeção do ventrículo E) independente da presença 

de sintomas para valor menor que 53%. Os dados antropométricos, laboratoriais e 

ecocardiográficos foram coletados nos prontuários eletrônicos. Utilizou-se o programa 

SPSS 17.0 para análise estatística dos dados e p<0,05 considerado significativo. O 

atual estudo foi aprovado pelo CEP/INCA:(40466815.7.0000.5274) RESULTADOS: 38 

pacientes completaram o estudo, 59±8 anos, 24 homens (63%), IMC= 25±4,7 kg/m² 

(pré-Qt) e 24±4,8 kg/m² (pós-Qt) p=0,0O2; PImáx =-57±23cmH2O (pré-Qt) e -65 ± 

22cmH2O (pos Qt) p=0,009 e PE máx=71 ±24cmH2O (pré-Qt) e 69± 30cmH2O (pós-Qt) 

p=0,92; DP6M= 483±63m (pré-Qt) e 488±69m (pós-Qt) p= 0,59; FMP dominante= 32±9 

kg (pré-Qt) e 30 ± 9 kg (pós-Qt)p=0,005; FMP não dominante = 29±9 kg (pré-Qt) e 27 

± 9 kg (pós-Qt) p=0,001. A prevalência da fadiga Qt) foi 82%(31) pré-Qt e 87%(33) pós-

Qt; p=0,8 pela EPR; 45%(17) pré-Qt e 71% (27) pós-Qt; p=0,O2 pelo DEFS ≥12,5.  A 

fadiga ao esforço pós- Qt foi associada a hemoglobina (OR=24,7; IC 95% 5,9 – 15,4); 

FMP não dominante (OR=29,5; IC 95% 2,5 -10,9) e dor (OR= 0,577; IC 95%  6,99 -

23,46) . Deprimidos 34%(13) pré-Qt e 26%(10) pós-Qt, p=0,8 for IDB. A correlação 

DP6M com FMP dominante foi (r=0,54; p=0,001) e FMP não dominante (r=0,53; 

p=0,001). Diferença da DP6M em 20 pacientes (<30m) pós-Qt. A FEVE foi de 

68,4±5,1% (pré-Qt) e 63,0±10,5% (pós-Qt) p=0,57 e diminuição da FEVE (25%) em 10 

pacientes. CONCLUSÃO:  Alta prevalência da fadiga ao esforço desencadeada pela 

fraqueza muscular periférica, dor e anemia, principalmente após Qt.  A CXT foi 

observada cerca de 25% dos pacientes; porém não esteve associada com o 

agravamento da fadiga ao esforço. 

Palavras-chave: fadiga, câncer, insuficiência cardíaca, cardiotoxicidade, intolerância 

ao exercício 
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ABSTRACT 

Borges, Jacqueline Aparecida.  Study of exertion fatigue in patients with gastric cancer 
undergoing chemotherapy. Thesis (Master in Cardiovascular Sciences) - Faculty of 
Medicine, Fluminense Federal University, Niterói, 2018 
 
INTRODUCTION:  

The prevalence of fatigue in patients with gastric cancer (GC) varies from 80 to 96%, 

causing a worst quality of life and survival time. Fatigue mechanisms in this group of 

patients may be associated with different components - central and peripheral. The 

association between fatigue and chemotherapy-induced toxicity on the myocardium and 

peripheral and respiratory musculature is poorly studied. MAIN OBJECTIVE: The 

purpose of this study is to evaluate the prevalence of exertion fatigue and  its biological 

and  functional components in GC patients submitted to neoadjuvant chemotherapy 

(CT). METHODS: Prospective cohort study of 38 patients with locally advanced GC, 

clinical staging (TNM) ±T2N0, treated with CT for two years at the National Reference 

Oncologic Hospital. All patients underwent clinical and functional evaluation in the pre-

CT and post-CT of peripheral muscle strength (PMF), respiratory muscle strength (RMS) 

and 6MWT (6-minute walk test). GC patients completed Piper Fatigue Scale-revised (R-

PFS) 0-10 grade scale (cutoff point: ≥4, α=0.94), Dutch Exertion Fatigue Scale (DEFS 

cutoff point: ≥12.5) and Dutch Fatigue Scale (DUFS cutoff ≥14.5), Beck The 

cardiotoxicity criterion adopted was greater than 10% of the LVEF (ejection fraction of 

the E ventricle) independent of the presence of symptoms, to a value lower than 53%. 

Depression Inventory (BDI) cutoff point: ≥ 13; α = 0.94), pre-CT and post-CT. 

Anthropometric, laboratory and echocardiographic data collected in electronic medical 

records. The SPSS 17.0 program was used for statistical analysis of the data and p 

<0.05 was considered significant. The current study was approved by CEP/INCA 

(nº40466815.7.0000.5274). RESULTS: 38 patients completed the study, age 59±8 

years, 24 men (63%), BMI = 25±4.7kg/m² (pre-CT) and 24±4.8kg/m² p=0,0O2; MIP = -

57±23cmH20 (pre-CT) and -65 ± 22cmH2O(post-CT) p=0,009; MEP= 71±24cmH2O (pre-

CT) and 69±30cmH2O (post-CT)p=0,092; 6MWT = 483 ± 63m (pre-CT) and 488 ± 69m 

(post-CT) p=0,59; Dominant PMF = 32±9 kg (pre-CT) and 30±9 kg (post-CT)p= 0,005; 

Non-dominant PMF = 29±9 kg (pre-CT) and 27±9 kg (post-CT)p=0,001. The prevalence 

of fatigue was 82% (31) pre-CT and 87% (33) post- CT,p=0,8 by RPE; 45% =(17) (pre-

CT) and 71% (post-CT)p=0,O2 by DEFS.  The exertion fatigue  post-CT was associated 

with hemoglobin (OR = 24.7; 95% CI 5.9 - 15.4) and Non-dominant FMP (OR = 29.5, 

95% CI 2.5 -10.9) and pain (OR=0,557 95% CI 12,9 -45,46). Depressed 34% (13) pre-

CT and 26%(10) p=0,8 depressed by BDI. The 6MWT correlation with Dominant PMF 

was (r=0.54, p=0.001) and Non-Dominant PMF (r=0.53, p=0.001) and Difference  6MWT 

in 20 patients (<30m) post-CT. The left ventricular ejection fraction (LVEF) was 

68.4±5.1% (pre-CT) and 63.0±10.5% (post-CT),p=0,57 and decreased LVEF(25%) in 

10 patients. CONCLUSION: High prevalence of exertion fatigue triggered by peripheral 

muscle weakness, anemia and dor especially after CT. Cardiotoxicity was observed in 

about 25% of the patients; but it was not associated with the worsening of exertion 

fatigue 

Keywords: fatigue, cancer, heart failure, cardiotoxicity, intolerance to exercise 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A fadiga é um sintoma que os seres humanos relatam em diferentes 

situações da saúde e na doença e vivenciam no seu dia a dia e tem sido motivo de 

preocupação pelos profissionais de saúde por ser de difícil definição e 

mensuração¹. Na prática clínica nos deparamos com diferentes tipos de fadiga, dos 

quais os mais comuns são os relacionados com o esforço, em que o paciente tem 

uma sensação generalizada de uma redução da sua energia vital2 .  

O sintoma da fadiga está presente nas diferentes condições clínicas, como 

no câncer e nas cardiopatias, em particular na insuficiência cardíaca (IC). A fadiga 

tem sido objeto de estudo em diferentes áreas ligadas à saúde humana, sendo 

estudada por investigadores que avaliam sua relação com a atividade física e por 

aqueles que buscam um olhar a partir de distúrbios psiquiátricos e, dessa forma, 

associam-se a causas mentais3. O que parece ser consensual é que a fadiga deva 

ser avaliada como fenômeno subjetivo de múltiplas etiologias, cuja origem e 

manifestações estão associadas aos aspectos físicos, cognitivos e 

psicoemocionais1.   

A fadiga é uma sensação de fraqueza muscular que impossibilita a execução 

de uma tarefa e também compromete a capacidade de motivação, atenção, 

memória e aprendizado em indivíduos normais. Uma vasta sinonímia é atribuída a 

essa condição, tais como, astenia, letargia, exaustão, sensação de fraqueza, 

cansaço extremo e falta de motivação4 .     

A fadiga no câncer é caracterizada pelo cansaço que não alivia com o sono 

ou repouso e é considerada um preditor de diminuição da satisfação pessoal e 

qualidade de vida, podendo persistir por meses a anos5. A diretriz publicada pelo 

National Compreensive Cancer Network (NCCN) define a fadiga como uma 

sensação subjetiva e persistente de cansaço ou exaustão física, emocional e ou 

cognitiva relacionada ao câncer e/ou tratamento, que não é proporcional ao tipo de 

atividade realizada6. 

A falta de energia ou fadiga é altamente prevalente e pode alcançar taxas 

entre 80 e 96% dos pacientes com câncer tratados com quimioterapia e/ou 

radioterapia. Cella et al.7 relataram que um terço dos pacientes curados da doença 

apresentavam fadiga por cinco anos após o final da quimioterapia. A cronicidade 
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da fadiga está implicada em possíveis adaptações metabólicas e fisiológicas, tais 

como a caquexia e o descondicionamento. A caquexia está presente em quase 

50% dos pacientes com câncer e é caracterizada pela perda de massa corporal, 

em particular, do músculo esquelético. A perda de massa corporal não é somente 

explicada pela redução de ingesta alimentar, mas tem sido associada ao aumento 

dos níveis de interleucinas que resultam no aumento da fadiga em pacientes com 

câncer8.  

A natureza da fadiga relacionada ao câncer é multifatorial e está baseada 

em hipóteses com uma variedade de mecanismos que podem contribuir para seu 

desenvolvimento. O paciente com fadiga relacionada ao câncer possui 

características centrais e periféricas da fadiga, sendo o predomínio desses achados 

variável entre os estudos. O estresse crônico é considerado um desencadeador da 

sensação de fadiga devido à hiperativação do sistema hipotalâmico-pituitária-

adrenal (SHA) responsável pela regulação da liberação dos níveis de cortisol9.   

Bower et al10, envolvendo 49 pacientes com câncer, detectaram a relação 

entre as citocinas inflamatórias com o agravamento da fadiga. As amostras de 

sangue foram colhidas antes, durante e após a radioterapia para avaliação dos 

níveis de interleucinas. Os resultados obtidos mostraram um aumento das citocinas 

pró-inflamatórias durante a radiação de pacientes com câncer de mama e próstata 

seguido de um declínio no final do tratamento. Entretanto, existiu uma associação 

positiva entre a exposição acumulativa de citocinas e a fadiga. 

O diagnóstico da fadiga relacionada ao câncer é feito com exclusão de 

causas reversíveis que podem ser tratadas e investigadas. Dentre as causas 

reversíveis citadas estão: o tipo de fadiga; hipotireoidismo; anemia; distúrbio de 

sono; dor; estresse emocional; climatério; distúrbios eletrolíticos; efeitos adversos 

de medicamentos; disfunção cardíaca; renal e hepática; miopatias e fibrose 

pulmonar11 . 

Nos últimos anos diferentes centros tem mostrado que o rastreamento da 

fadiga em pacientes oncológicos é realizado de forma sub-ótima pelos profissionais 

de saúde. Diferentes barreiras tem sido identificadas pela falta de adequada 

comunicação sobre a fadiga entre pacientes e os profissionais de saúde12 .  

O número de sobreviventes de câncer continua crescendo devido aos 

avanços das terapias neoplásicas e observa-se uma maior exposição aos eventos 

cardiovasculares durante o tratamento13. Principalmente, naqueles tratados com 
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antraciclinas, nos quais tem sido observado o aumento do risco de disfunção 

cardíaca (cardiotoxicidade). Uma nova área cardio-oncologia tem se dedicado a 

estudar e agir, com o olhar multidisciplinar, os impactos dos tratamentos do câncer 

e estratégias preventivas cardiovasculares e do tratamento de cardiotoxicidade14.   

A manifestação clínica de cardiotoxicidade mais temida é a disfunção 

cardíaca esquerda que pode levar à IC, a qual se destaca pela sua frequência e 

gravidade15. A IC é uma síndrome complexa causada pela incapacidade de o 

coração ofertar oxigênio aos tecidos, o que acarreta baixa tolerância aos exercícios 

com alterações metabólicas, respiratórias, além de ocasionar a perda do 

condicionamento cardiorrespiratório.  Ao lado disso, promove visitas às salas de 

emergência, internação hospitalar por IC descompensada e acarreta a diminuição 

da sobrevida16. 

A classificação funcional da New York Heart Association (NYHA) é um 

instrumento que possibilita estratificar o grau de limitação pela doença cardíaca, de 

acordo com a gravidade dos sintomas relatados pelo paciente. O diagnóstico da IC 

é feito através de uso de biomarcadores, pelos métodos de cardioimagem e 

ecocardiografia na detecção precoce da lesão cardíaca por quimioterápicos17,18.    

Na IC, a fadiga é uma manifestação clássica incluída na tríade dispneia e 

edema que pode atingir taxas de 50 a 96%, associada à perda da qualidade de 

vida, restrição de atividade física e piora do prognóstico19. Os mecanismos 

relacionados com a fadiga na IC são desencadeados pela inadequada perfusão 

sanguínea que afeta os músculos respiratórios e periféricos, levando à diminuição 

da capacidade oxidativa. Os pacientes com IC podem apresentar exacerbação dos 

sintomas durante o esforço e a medida da tolerância ao exercício é utilizada para 

avaliar a sua capacidade funcional, que se correlaciona com a gravidade da 

disfunção cardíaca20. 

O impacto da fadiga na vida de pacientes com doença crônica, como o 

câncer e a IC, deve ser mensurado e monitorado pelos fisioterapeutas e demais 

profissionais de saúde que busca avaliar a tolerância ao exercício através do Teste 

de Caminhada de 6 minutos (TC6M)21. 

Os pacientes com câncer gástrico apresentam elevada morbimortalidade e 

diferentes são os sintomas  responsáveis por parte da experiência  com a doença, 

tais como: epigastralgia, fadiga, perda de peso, anemia, inapetência, náuseas, 

vômitos, ansiedade e depressão. O sintoma fadiga ainda tem sido pouco estudado, 



4 
 

no seu contexto biológico, funcional e comportamental em relação à sua gênese e 

tratamento. O termo ciência do sintoma tem sido o foco atual de pesquisadores 

multidisciplinares que propõe novas abordagens a partir das queixas de pacientes 

em diferentes  condições clínicas como na IC, onde a fadiga é um tripé dos sintomas 

relatados22.  

Apesar do efeito clínico e o impacto prognóstico da fadiga na vida de 

pacientes e sobreviventes portadores de câncer gástrico, ainda permanece 

subdiagnosticada e estudada. Nas últimas duas décadas, tem sido crescente o 

papel da cardiotoxicidade nos pacientes com câncer tratados com Qt, onde a fadiga 

pode ser uma das manifestações clínicas da IC. Neste contexto, o presente estudo 

propõe avaliar a prevalência da fadiga em pacientes com câncer gástrico, em 

particular a fadiga relacionada ao esforço e também a presença cardiotoxicidade. 

 
 
 
2.   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

          2.1. Câncer Gástrico 

 

 

              2.1.1. Epidemiologia  

 

 

O câncer gástrico (CG) é a segunda causa de óbito por câncer e afeta cerca 

de 1,2 milhões de pessoas ao ano, principalmente, em países como Japão, Coreia 

e China23. No Brasil, durante o biênio 2016-2017 ocorreram mais de 20 mil casos, 

dos quais, 12.920 em homens e 7.600 em mulheres24. 

A incidência do CG varia e depende da localização geográfica, do status 

econômico e da raça. Os dois principais sítios de adenocarcinoma gástrico são 

proximais (cárdia) e distais (fora cárdia). Os principais agentes causadores de CG 

distal incluem Heliobacter Pylori (H Pylori) infecção e os fatores dietéticos, enquanto 

a doença do refluxo gastroesofágico e a obesidade estão associadas ao 

desenvolvimento de CG proximal25.  
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A alta prevalência do CG em estágios avançados é característica de países 

ocidentais, devido à carência de políticas de saúde voltadas para o diagnóstico 

precoce e o rastreamento do câncer gástrico. A sobrevida geral em cinco anos é 

de 23% e, quando comparados com países como o Japão, é 67% após a introdução 

do rastreio pela endoscopia26.     

 

 

 

2.1.2    Etiopatogenia 

 

 

 

O adenocarcinoma gástrico é classificado histologicamente em tipo intestinal 

e difuso proposto por Laurén27, ambos com aspectos epidemiológicos, 

patogenéticos e morfológicos distintos. O carcinoma do tipo intestinal apresenta 

lesões pré-malignas, estruturas glandulares mais ou menos diferenciadas, 

localizado no estômago distal e acomete principalmente homens em torno dos 60 

anos de idade. Segundo o modelo de Correa, a carcinogênese do câncer gástrico 

é resultado de um processo inflamatório que inicia com a gastrite que se torna 

crônica e evolui para atrófica seguida de metaplasia intestinal, displasia e 

adenocarcinoma28. 

O tipo difuso é pouco diferenciado, não apresenta lesão precursora e ocorre 

diretamente a partir da mucosa gástrica, ulcerativo ou difusamente infiltrativo (linite 

plástica). O tumor infiltra difusamente todas as camadas do estômago, da mucosa 

à serosa, possui pior prognóstico e acomete principalmente indivíduos jovens29. 

Os principais fatores de risco para o desenvolvimento do CG são: gastrite 

crônica; esôfago de Barret; tabagismo; etilismo e consumo de dietas ricas em 

cloreto de sódio, nitrato e nitrito, contidos em alimentos defumados e 

industrializados. Entre os fatores biológicos, H Pylori é uma infecção identificada 

por Marshall e Warren30, que coloniza a mucosa gástrica e, quando adquirida na 

infância, persiste, cronicamente, evoluindo para o desenvolvimento de lesões no 

estômago.   
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2.1.3. Características anátomo-patológicas do câncer gástrico 

 

 

 

A classificação proposta pela Sociedade Japonesa de Endoscopia 

macroscópica divide o adenocarcinoma gástrico em precoce e avançado. O 

precoce, também denominado incipiente, àquele que não ultrapassa a submucosa, 

independente do acometimento linfonodal, é subdividido em seis tipos: protruso 

pedunculado (O - Ip); protruso elevado (O - IIa); superficial deprimido (O - IIc); 

protruso séssil (O - Is); superficial plano (O - IIb); e escavado ou ulcerado (O - III) 

31.  

A importância do diagnóstico de tumores na fase precoce reside na 

possibilidade de cura com procedimentos minimamente invasivos, através de 

abordagem endoscópica.  Para o adenocarcinoma gástrico avançado, utiliza-se a 

classificação macroscópica endoscópica de Borrmann, a qual é subdividida em 

quatro tipos: lesão polipoide ou vegetante, bem delimitada (Borrmann I), lesão 

ulcerada, bem delimitada, de bordas elevadas (Borrmann II), lesão ulcerada, 

infiltrativa em parte ou em todas as suas bordas (Borrmann III) e lesão difusamente 

infiltrativa, sem notar qualquer limite entre o tumor e a mucosa normal – linite 

plástica32. 

         Broders33 classificou os carcinomas gástricos de acordo com o grau de 

diferenciação celular, independente da morfologia, e variava desde l (bem 

diferenciado) até 4 (anaplástico). 

  

 

 

           2.1.4.  Estadiamento  

 

 

 

O sistema de estadiamento do CG obedece à sétima atualização descrita em 2010 

pela União Internacional Contra o Câncer34. Os seus componentes são 

representados pelas letras TNM, que designam: (T) a penetração tumoral na 
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parede gástrica (Quadro 1) (N) representa a extensão de linfonodos acometidos na 

cadeia ganglionar (Quadro 2) e (M) a presença ou não de metástase à distância 

(Quadro 3). O estadiamento permite avaliar se os tumores com a mesma 

classificação histopatológica e extensão apresentam evolução clínica, resposta 

terapêutica e prognóstico semelhantes.  

 

 

 

 

Quadro 1:  Categoria T do Câncer Gástrico segundo UICC/TNM 2010 

Invasão do tumor na parede gástrica (categoria T) 

Tx   
Tis 
T1 
T1a 
T1b 
T2 
T3 
 
 
 
T4 
T4a 
T4b 

Tumor primário não pode ser avaliado 
Carcinoma in situ: tumor intraepitelial sem invasão da lâmina própria 
Tumor invade a lâmina própria, muscular da mucosa ou submucosa. 
Tumor invade a lâmina própria ou muscular da mucosa 
Tumor invade a submucosa 
Tumor invade a muscular própria 
Tumor penetra o tecido conjuntivo da subserosa sem invadir o peritônio visceral ou 
estruturas adjacentes. Também inclui tumores com extensão para dentro dos ligamentos 
gastrocólico ou gastro-hepático, ou para dentro do pequeno omento, sem perfuração do 
peritônio visceral cobrindo essas estruturas 
Tumor invade a serosa (peritônio visceral) ou estruturas adjacentes 
Tumor invade a serosa (peritônio visceral) 
Tumor invade estruturas adjacentes, como baço, cólon transverso, fígado, diafragma, 
pâncreas, parede abdominal, glândula adrenal, rim, intestino delgado e retroperitônio 

Legenda: União Internacional Contra o Câncer (UICC); Sistema de Classificação de Tumores 
Malignos (TNM). 
Fonte: Classificação de TNM no câncer gástrico 34  

 

 

 

 
    Quadro 2: Categoria N do Câncer Gástrico (UICC/TNM 2010) 

Invasão linfonodal (categoria N) 

N x Linfonodos regionais não podem ser avaliados 

N0 Nenhuma metástase em linfonodos regionais 

N1 Metástases em 1 a 2 linfonodos regionais 

N2   Metástases em 3 a 6 linfonodos regionais 

N3   Metástases em 7 ou mais linfonodos regionais 

N3a Metástases em 7-15 linfonodos regionais 

N3b Metástases em 16 ou mais linfonodos regionais 

Legenda: União Internacional Contra o Câncer (UICC); Sistema de Classificação de 
Tumores Malignos (TNM). 
Fonte: Classificação de TNM no câncer gástrico 34. 
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Quadro 3: Categoria M do Câncer Gástrico (UICC/TNM 2010) 

Estádio Descrição 

M 0  Sem metástase 

M 1  Com metástase 

Legenda: União Internacional Contra o Câncer (UICC); Sistema de Classificação de 
Tumores Malignos (TNM). 
Fonte: Classificação de TNM no câncer gástrico 34 

 

 

 

 

 2.2   FADIGA 

 

 

     2.2.1 . Definição de fadiga 

 

 

A palavra fadiga deriva do latim fatigare que, desde a antiguidade, é 

associada ao sofrimento pelo excesso de trabalho ou sentimento de culpa35.  

Atualmente, a maioria dos pesquisadores é unânime ao descrevê-la como 

fenômeno subjetivo, multicausal, cuja gênese e expressão envolvem aspectos 

físicos, cognitivos e emocionais36.  

Não existe um conceito universal de fadiga. Descrever a fadiga é uma tarefa 

difícil, diante de uma vasta sinonímia. Os profissionais de saúde expressam a 

fadiga como astenia, letargia, exaustão, prostração, cansaço extremo, falta de 

motivação e intolerância ao exercício. Já os pacientes com câncer se referem à 

fadiga empregando diferentes termos como fraco, exausto, cansado, esgotado, 

lento ou pesado37. 

De acordo com Guidelines NCCN 6  a fadiga oncológica é definida “como 

uma sensação subjetiva de cansaço físico ou exaustão que é desproporcional ao 

nível de atividade”.  Para Markowitz38, “a fadiga pode se manifestar como 

dificuldade ou incapacidade de iniciar uma atividade (percepção de fraqueza 

generalizada), redução da capacidade em manter uma atividade (cansaço fácil) e 

dificuldade de concentração, memória e estabilidade emocional (fadiga mental)”. 
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No entanto, a fadiga muscular por Zwarts é definida como “a incapacidade 

de manter um nível de potência ou de força durante repetidas contrações 

musculares”39 enquanto Barry a define como “diminuição da força na contração 

máxima sustentada”40. Para Sahlin e Minetti41 a fadiga muscular é “a diminuição da 

disponibilidade de substratos energéticos para o músculo esquelético durante o 

exercício”. Powers e Howley42 a descrevem como “diminuição de produção de 

potência muscular que acarreta a diminuição de geração de força muscular e da 

velocidade de encurtamento”.  

O CID-10 descreve a fadiga oncológica sendo um evento adverso com 

impacto na função e que não alivia com repouso ou sono, um sintoma persistente 

com aumento da necessidade de descanso, sensação de peso em membros 

inferiores, diminuição de concentração, labilidade emocional43. Segundo a 

Classificação Internacional de Doenças, define a fadiga relacionada ao câncer 

segue os seguintes critérios conforme a (Quadro 4). 

  

 

 

 
Quadro 4. Classificação Internacional de Doenças para fadiga relacionada ao câncer (10ª edição) 
 

 
A. Seis  (ou mais )  seguintes sintomas estão  presentes todos os dias durante 2 semanas  ou durante 
o mesmo período de 2 semanas no mês passado . 

     A1. Fadiga significante, energia diminuída, ou necessidade de descanso , desproporcional a   

           atividade realizada. 

     A2. Queixas de fraqueza generalizada e sensação de peso nos membros inferiores. 

     A3. Diminuição da concentração ou atenção. 

     A4. Diminuição da motivação ou interesse para envolver nas atividades usuais. 

     A5. Insônia ou hiperinsônia. 

     A6. Experiência de sono não restauradora. 

     A7. Necessidade de superar a inatividade. 

     A8. Reatividade emocional marcada pela tristeza, frustação, irritabilidade. 

     A9. Dificuldade de completar as atividades diárias atribuídas. 

      A10. Problemas  de memória curta e mal-estar pós-esforço com duração de várias horas. 

B. Os sintomas causam clinicamente angústia ou comprometimento social, ocupacional ou   a 
função de outras áreas importantes. 

C. Existe evidência de história,  achados de exame físico ou laboratoriais que os sintomas são em  
consequência de comorbidades de desordens psiquiátricas ou associadas da depressão, 
somatização ou delírio. 
 

     Adaptado de Cella et al 43 
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2.2.2 Instrumentos para avaliar a fadiga em pacientes oncológicos 

 

 

          Uma avaliação da fadiga é uma experiência inovadora diante uma condição 

inerentemente subjetiva e particular para cada paciente. A combinação entre 

avaliação cínica e os sintomas descritos pelo paciente permite dar robustez as 

respostas terapêuticas e a compreensão dos mecanismos centrais e periféricos 

relacionados a fadiga relacionada ao câncer. Estudos qualitativos de fadiga 

ressaltam o fato de que a fadiga oncológica é diferente de qualquer outro paciente 

com fadiga considerando sua imprevisibilidade e refratariedade de 

autogerenciamento às condutas terapêuticas contribuindo para o sofrimento 

associado à condição44 . 

Diversos instrumentos são empregados na abordagem da fadiga relacionada 

ao câncer e já estão validados no Brasil, mas nenhum deles apresenta-se como 

uma modalidade diagnóstica única. Existem instrumentos de auto-relato, como a  

Escala de Piper-revisada (ANEXO III) e Dutch Fatigue Scale-DUFS (ANEXO IV), 

que podem ser usados para o diagnóstico de fadiga e estabelecem o ponto de corte 

que definem se o paciente está fatigado. As medidas de avaliação de fadiga são 

descritas como uma perspectiva multidimensional ou unidimensional abordando 

aspectos relevantes de qualidade de vida. Não existe consenso qual a ferramenta 

que melhor possa avaliar a fadiga, hoje existem mais de 20 instrumentos45. 

As escalas unidimensionais são bastantes úteis pela sua praticidade tais 

como:   a Visual Analog Scale avalia a severidade da fadiga; o Brief Fatigue Inventor  

procura avaliar a severidade e o impacto da fadiga; Cancer-related fatigue distress 

scale busca  mensurar as consequências da fadiga relacionadas ao estresse físico, 

emocional e espiritual e o instrumento Pictograma de Fadiga (Pictogram of fatigue) 

abrange duas dimensões intensidade e impacto da fadiga46 . 

Por outro lado, os instrumentos multidimensionais avaliam o impacto da 

fadiga vida do paciente. O questionário FACIT-F 47(The Functional Assessment of 

Cancer Therapy Instrument) é um instrumento confiável e válido que avalia o bem-

estar físico, social, emocional e funcional da fadiga; Piper-Fatigue Scale-revised48 

engloba as três dimensões afetivas, cognitivas e comportamentais da fadiga e o 
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Multidimensional fatigue inventory49 aborda os sintomas somáticos, cognitivos, 

afetivos e comportamentais da fadiga oncológica. Para maior abrangência dos 

sintomas a escala Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS)50 é bastante 

empregada no Brasil e é um instrumento simples, fácil de ser aplicado e de auto-

avaliação.  A ESAS é composta por 10 sintomas comuns encontrados em pacientes 

com câncer recebendo cuidados paliativos, incluindo falta de apetite, fadiga, 

náusea, depressão, sonolência, ansiedade, dor, dispneia, mal-estar e outros 

sintomas.   

 

 

 

2.2.3.  Instrumentos para avaliação de fadiga crônica validadas no Brasil 

 

 

 

 

 Em relação a mensuração da fadiga crônica existe diversos instrumentos 

citados na literatura tais como: Escala de Gravidade de Fadiga para pacientes com 

artrite reumatoide e lúpus eritematoso; as escalas DUFS e DEFS161 a escala Dutch 

Fatigue Scale (DUFS) quantifica a fadiga como sensação opressiva e sustentada 

de exaustão e capacidade diminuída ao realizar trabalho físico e mental (ponto de 

corte estabelecido ≥14,5  fadiga substancial). Por outro lado, a escala de Dutch 

Exertion Fatigue Scale (DEFS) avalia fadiga ao esforço, definida como a fadiga 

diretamente relacionada à realização de uma atividade (ponto de corte estabelecido 

≥12,5 fadiga substancial ao esforço). 
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2.2.3 Mecanismos de fadiga  

 

 

 

A fadiga se origina no córtex cerebral e pode se estender até as pontes 

cruzadas dos músculos. Os mecanismos básicos de fadiga possuem dois 

componentes centrais ou periféricos que são explorados através de sensações 

cinestésicas (esforço e força) e pela eletromiografia (EMG)51. 

O mecanismo central da fadiga decorre de alterações do input neural que 

chega aos músculos, ou seja, o recrutamento de unidades motoras, geralmente, 

permanece abaixo do ideal para gerar força muscular adequada durante o 

exercício. Os sinais eletromiográficos permitem identificar a manifestação da fadiga 

de um determinado músculo; a redução da amplitude do impulso elétrico registrado, 

indicativo da perda de recrutamento ou ativação sinérgica de múltiplos músculos52.   

A origem da fadiga periférica é o resultado de alterações da homeostasia no 

próprio músculo esquelético e do decréscimo da força contráctil. Um dos 

mecanismos indutores de fadiga muscular durante o exercício é a depleção de 

substratos energéticos necessários para síntese de ATP e da variação de 

concentração intracelular de cálcio, H+, lactato, fosfato e ADP. A falha do músculo 

em manter a homeostase no músculo como, por exemplo, em função dos níveis de 

Ca++ e H+ acarreta o comprometimento da produção de força a nível da ponte 

cruzada e o desenvolvimento da fadiga53.  

O processo de contração muscular inicia com a chegada de um impulso 

nervoso na junção neuromuscular. O potencial de ação oriundo do motoneurônio 

causa a liberação de acetilcolina na fenda sináptica que leva à despolarização da 

célula muscular. O potencial de ação ao atingir o retículo sarcoplasmático (RS) 

promove a liberação do cálcio que se liga a uma proteína denominada troponina e 

causa uma mudança de posição da tropomiosina. Os sítios ativos existentes na 

actina são, dessa forma, expostos e permitem a ligação de uma ponte cruzada de 

miosina “energizada” na molécula de actina. Quando a atividade neural cessa ao 

nível da junção neuromuscular, o Ca ++ é removido do sarcoplasma e bombeado 

ativamente para o RS pela bomba de Ca++, quebrando o ciclo de contração 

muscular. O termo “acoamento excitação-contração” é definido como a sequência 
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de eventos em que o impulso nervoso atinge a membrana muscular e causa o 

encurtamento do músculo via atividade de ponte cruzada54,55. 

Durante os exercícios de curta e longa duração há diminuição na capacidade 

de liberação e/ou de captação de Ca++ (cálcio) pelo retículo endoplasmático, 

comprometendo a tensão das fibras musculares e causando fadiga muscular56,57. 

Os íons de hidrogênio (H+) são descritos, por alguns autores, como indutores de 

fadiga muscular. Eles atuam através da inibição da afinidade do Ca +2 pela 

troponina C, impossibilitando a interação entre as proteínas contrácteis56,57. 

Evidências atuais sugerem que a produção de radicais livres pode lesionar 

as proteínas contráteis, inclusive a miosina e troponina, uma vez que diminui o 

número de pontes cruzadas e compromete a força do músculo58. Da mesma forma, 

a elevação de produção de radicais livres durante o exercício pode afetar o 

funcionamento da bomba de sódio/potássio no musculo esquelético e causar a 

fadiga muscular59.   

 

 

2.2.4   Fadiga relacionada ao câncer 

 

 

 

A prevalência da fadiga varia de 80 a 96% dos pacientes com câncer 

tratados com quimioterapia e/ou radioterapia. A cronicidade da fadiga está 

implicada em possíveis adaptações metabólicas e fisiológicas que incluem o 

descondicionamento, caquexia, perda de massa muscular, a anemia e 

inflamação60. 

Apesar de sua alta prevalência, a fadiga ainda é pouco reconhecida, pouco 

compreendida e pouco tratada61. A fadiga relacionada ao câncer pode-se agravar 

quando não tratada, causando piora significativa da capacidade funcional e da 

qualidade de vida62. O sintoma fadiga está diretamente ligado ao próprio tumor e 

aos efeitos colaterais da Qt e/ou radioterapia e pode persistir por meses a anos63,64.   

A etiologia da fadiga relacionada ao câncer é multifatorial conforme descrito 

na (figura 2) e é baseada em dois componentes biológicos: centrais e periféricos. 

Inúmeras hipóteses estão relacionadas ao desenvolvimento de fadiga, tais como: 

a produção de citocinas pró-inflamatórias, a disfunção do eixo hipotálamo-pituitária-
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adrenal (HPA), ativação vagal dos nervos aferentes, disfunção metabólica e 

endócrina e a disfunção circadiana, anormalidades neuromusculares, desordens 

do sono, caquexia, depressão e anemia65-67 .  

As citocinas pró-inflamatórias são um grupo de proteínas responsáveis pela 

mediação de respostas inflamatórias e imunológicas. Elas estão envolvidas na 

ativação ou na supressão de reações inflamatórias. As principais citocinas são: 

interleucinas (IL1, IL-1b, IL-1ra); interferon; fator de necrose tumoral (TNFα e 

TNFβ); proteína C-reativa68. As citocinas inflamatórias periféricas podem enviar 

sinais para o sistema nervoso central, gerando sintomas de fadiga e outras 

alterações comportamentais através de processos neurais69. 

Os tumores contêm células imunes associadas a uma rede de citocinas pró-

inflamatórias que colaboram para o desenvolvimento do câncer. Os efeitos 

sistêmicos das citocinas podem estar envolvidos no desenvolvimento de sintomas 

(depressão, comprometimento cognitivo, fadiga, anorexia e dor) e acabam afetando 

a qualidade de vida dos pacientes antes, durante e após o tratamento70. 

Diversos estudos têm sido realizados para investigar o papel destes 

marcadores inflamatórios na fadiga relacionada ao câncer. Bower et al.71 

publicaram um estudo que mostrou o aumento significativo de marcadores 

inflamatórios e a piora da fadiga no grupo de 20 pacientes com câncer de mama 

em relação ao grupo-controle. A revisão sistemática de Saligan e Kim72 apresentou 

estudos longitudinais que identificava níveis elevados de interleucinas em 

pacientes com câncer de mama e fadigadas tratadas com Qt e radioterapia. Ambos 

os insultos tumorais e o tratamento de Qt e radioterapia são fatores 

desencadeadores de aumento de citocinas pró-inflamatórias como, por exemplo, o 

fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) em resposta à lesão tecidual73.    

Outra etiologia de fadiga ligada ao câncer e largamente discutida é a 

disfunção do sistema hipotálamo-pituitária-adrenal (SHA). Os níveis baixos de 

cortisol circulantes têm sido observados em pacientes com fadiga crônica. O SHA 

é um importante regular da produção de citocinas e possui efeitos anti-

inflamatórios74. Estes efeitos podem ocorrer através de alterações na produção de 

glucocorticóides (incluindo desregulações no perfil circadiano) e/ou diminuição da 

sensibilidade de um receptor glucorticoide para o hormônio de ligação75.  

O SHA é o centro regulador da liberação do cortisol em situações de estresse 

físico ou emocional. O hipotálamo produz o hormônio corticotrofina que estimula a 
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secreção de hormônio adrenocorticotrópico (ACTH) em nível da hipófise. Após a 

liberação de ACTH na corrente sanguínea ocorre o aumento da produção de 

cortisol via córtex da suprarrenal. O cortisol desempenha várias funções, tais como: 

a regulação da inflamação, do sistema imune, do metabolismo de energia e do ciclo 

circadiano76.   

As disfunções no SHA influenciam o ritmo diário de cortisol e pode flutuar no 

período diurno. Ocorre um pico de cortisol após 30 minutos que o indivíduo 

desperta e em seguida um decréscimo dos níveis de cortisol ao longo do dia. 

Schmidt e Semik77 avaliaram o comportamento do cortisol e sua relação com a 

fadiga em pacientes com câncer de mama. Não foi observada a presença de pico 

de cortisol no grupo de pacientes com câncer de mama e fadiga. Os níveis de 

cortisol permaneceram estáveis e diminuíram ao final do dia em relação àqueles 

pacientes sem fadiga.       

Outro estudo avaliou a resposta do cortisol ao estresse em 27 pacientes de 

câncer de mama com fadiga e sem fadiga. Foi aplicado um teste de estresse 

psicológico padronizado com duração de 90 minutos, período matinal e, em 

seguida, colhido amostras de saliva e sangue de 15 em 15 minutos. Houve 

atenuação dos níveis de colesterol na saliva em pacientes de câncer de mama e 

com fadiga em relação ao grupo controle. Em ambos os grupos, as respostas 

autonômicas foram similares e foi sugerido que as alterações no eixo HPA seriam 

específicas para cada sistema78.    

As disfunções circadianas apresentam uma suposta correlação com a fadiga 

oncológica que implica oscilações nos ritmos endócrinos (cortisol, melatonina e 

secreção de melatonina), processos metabólicos (temperatura e níveis de proteína 

circulantes), no sistema imune ( níveis circulantes de leucócitos e neutrófilos) e nos 

padrões descanso e atividade79.  

O ciclo circadiano é um “relógio biológico” do corpo controlado pelo núcleo 

supraquiasmático situado no hipotálamo e regula de uma forma rítmica ao longo de 

24 horas todos os processos hemotásticos dos seres vivos. Os estímulos que 

chegam ao núcleo supraquiasmático são designados por sinais input e uma vez 

recebida a informação, o núcleo interpreta-a e transmite-a a todas as células 

através de sinais output 80.   

Na desregulação do ritmo circadiano, há uma desincronização e um atraso 

entre a informação transmitida pelo meio externo e as necessidades exibidas pelo 
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organismo. Como resultado pode ocorrer uma desregulação comportamental e 

fisiológica do indivíduo, traduzindo-se em patologia81.   

Roscoe et al.82 demostraram uma significativa correlação entre padrões de 

sono e atividade, no período de 72 horas, com escores baixos de fadiga em 

pacientes com câncer de mama. Além disso, durante os ciclos de Qt houve 

alteração na fadiga e possíveis correlações com alterações no ritmo circadiano 

sono e atividade. 

Outra hipótese plausível é a desregulação da serotonina , apontada como 

provável causa de fadiga relacionada ao câncer. Estudos em animais encontraram 

elevadas concentrações de serotonina no hipotálamo e troncoencefálico durante os 

exercícios sustentados, atingindo um ponto máximo de fadiga. De forma 

semelhante, a administração de serotonina em ratos produziu uma piora do 

desempenho em corrida com resistência, enquanto a administração de um 

antagonista de serotonina resultou em melhor rendimento físico83-85. 

Todavia, o estudo clínico duplo-cego com 94 pacientes com câncer de 

mama, tratados com Qt, receberam 20 mg de inibidor seletivo de reabsorção de 

serotonina após 7 dias do 1º ciclo de Qt e após 7 dias do 4º ciclo de Qt. Os 

resultados mostraram baixos níveis de depressão no grupo que recebeu paroxetina 

em comparação com àqueles que receberam placebo. Não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos em relação à fadiga. Os resultados 

sugerem que a modulação da serotonina pode não estar associada com o 

mecanismo primário de fadiga e o tratamento de câncer86.  

A estimulação nervo vago aferente é outra hipótese relacionada ao 

desenvolvimento de fadiga. O nervo vago compreende uma larga proporção de 

fibras aferentes que se comunicam com as vísceras, tais como o coração e o 

estômago. A hipótese baseada em modelos animais demonstrou que o câncer e/ou 

seu tratamento causam a liberação periférica de substâncias neuroativas 

(serotonina, citocinas e prostanglandinas) que podem ativar os nervos aferentes 

vagais. Dessa forma leva à supressão da atividade muscular somática e alterações 

em regiões do cérebro associadas à indução de fadiga pela interleucina 1-β87,88. 

 

Observou-se em outro estudo envolvendo sobreviventes com câncer de 

mama maior fadiga associada aos níveis elevados de norepinefrina (indicativo de 

aumento de atividade simpática) e baixos níveis de variabilidade da frequência 
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cardíaca (indicativo de redução atividade parassimpática) tanto em repouso quanto 

em resposta ao agente estressor89.    

 

 

2.2.5   Condições clínicas associadas à fadiga oncológica 

 

 

 

A anemia tem um profundo impacto no cotidiano de pacientes com câncer 

associada complicações de fadiga, tonteiras, cefaleia, diminuição da função 

cognitiva90. A incidência de anemia em pacientes com câncer varia de tipo, estágio 

e duração da doença e seu tratamento. Trata-se de uma complicação frequente em 

pacientes tratados com quimioterapia em decorrência da mielosupressão91. Cerca 

de um terço dos pacientes iniciam quadro anêmico após três ciclos de 

quimioterapia92. As citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL1, IL-6 e IFN-y), inibidores 

de eritropoiese podem levar à diminuição da produção de eritrócitos resultando em 

anemia e fadiga93. Adicionalmente, o sangramento, hemólise, deficiências 

nutricionais e infecção de medula óssea podem contribuir para o desenvolvimento 

de anemia relacionada ao câncer94.   

O sofrimento emocional crônico pode contribuir para o desenvolvimento de 

fadiga relacionada ao câncer95.  A depressão é conhecida como fator predisponente 

para a fadiga crônica, entretanto, outros autores consideram como fatores 

independentes com padrão que se diferem ao longo do tempo96,97.  Os mecanismos 

relacionados à depressão incluem a disfunção do SHA, interrupção do ritmo sono-

atividade e disfunção de serotonina 98 No entanto, ainda permanece obscuro se a 

fadiga e depressão surgem através de uma via em comum99.  

A interação entre fadiga e desordens do sono é descrita como forte 

correlação em pacientes com câncer100. As desordens do sono podem surgir 

através de diferentes mecanismos tais como disfunção do SHA, interrupção do 

ritmo circadiano e alteração no metabolismo de serotonina. O SHA tem a função de 

regular o sono. As terapias antineoplásicas têm sido relacionadas com 

desregulação do SHA e hipocortisolemia.  Um estudo com pacientes com câncer 

de mama tratados com Qt mostrou diferença nos níveis de cortisol, melatonina e 

serotonina quando comparados àqueles livres de doença101,1O2. Da mesma forma, 
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o estudo de Servaes et al.103 avaliou a qualidade de vida em sobreviventes com 

câncer de mama após dois anos e cinco meses de tratamento. As mulheres que 

experimentaram maior fadiga apresentavam também distúrbios de sono 

comparadas com àquelas que tinham menor fadiga.  

A caquexia, que está presente em aproximadamente 50% dos pacientes é 

caracterizada pela perda de massa muscular que não é, por sua vez, justificada 

apenas pela diminuição de ingesta alimentar. Pode estar relacionada com as 

citocinas inflamatórias, incluindo interleucinas e fator de necrose tumoral e também 

às anormalidades do metabolismo energético. A etiologia da caquexia é complexa 

e envolve não somente a redução de ingestão de nutrientes como também as 

alterações metabólicas induzidas pelo tumor, incluindo a degradação de síntese de 

proteína na musculatura esquelética104.  

Durante décadas, os pesquisadores buscaram associações entre os 

sintomas de pacientes com câncer e polimorfismo genético.  Alguns estudos foram 

desenvolvidos com os genes IL1B, ILB6 e TNF-α que podem assumir ação pró-

inflamatória e induzir à fadiga antes e após o tratamento de câncer. Saligan e Kim105 

citaram sete estudos descrevendo os achados genéticos associados aos padrões 

de fadiga. Estes incluíram os alelos homozigoticos de IL-6 associados com níveis 

elevados de fadiga diurna e noturna; os alelos homozigóticos de TNF-α agregados 

com níveis elevados de fadiga somente pela manhã e um único polimorfismo 

associado a várias citocinas106-108.  

Os achados citados corroboram com a hipótese que os processos 

inflamatórios induzem à fadiga; entretanto, a maioria destes foi desenvolvido com 

pequenas amostras, o que carece de sua repetição.  

 

 

2.2.6   Fadiga ligada à insuficiência cardíaca (IC) 

 

 

A IC é uma síndrome clínica complexa que trata da incapacidade de o 

coração adequar a sua ejeção às necessidades metabólicas do organismo, ou fazê-

la somente através de elevadas pressões de enchimento do ventrículo esquerdo109.   

A partir da injúria do miocárdio, ocorre a queda do débito cardíaco, da fração 

de ejeção na IC e o aumento da ativação de mecanismos neuro-hormonais com o 
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objetivo de preservar a homeostase circulatória. Dessa forma, como resposta 

adaptativa à redução do volume sistólico, ocorre a ativação do sistema adrenérgico 

e o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso resulta em uma intensa 

vasoconstrição periférica que afetará o território esplâncnico, músculos, ossos, pele 

e rins, em benefício da manutenção de um fluxo sanguíneo adequado para o 

cérebro e o coração. Tal vasoconstrição vascular estimula a produção de 

vasodilatadores, principalmente, diante um esforço físico, o que permite uma 

dilatação arterial compensatória. No entanto, a progressão da IC acarreta um 

constante shear stresse sobre o endotélio, reação inflamatória sistêmica e estresse 

oxidativo, o que dificulta qualquer resposta vasodilatadora. Nesta fase, surge a 

intolerância aos exercícios bastante característica dos pacientes com IC110. O 

remodelamento cardíaco fica comprometido devido às altas concentrações de 

catecolaminas, angiotensina-II, aldosterona e endotelina-1, que são 

vasoconstritores envolvidos na indução de apoptose de miócitos, aumento da 

reação inflamatória no miocárdio e estímulo à proliferação de fibroblastos, 

causando maior dano cardíaco111. 

Na IC, a fadiga e a dispneia são sintomas cardinais. A fadiga é 

desencadeada pela inadequada perfusão sanguínea que afeta os músculos 

respiratórios e periféricos e acarreta diminuição da capacidade oxidativa. Já a 

sensação de dispneia é causada pela demanda excessiva de ventilação ou por 

distúrbio ventilatório oriundo de sistemas sensoriais envolvidos com a 

respiração112. 

O agravamento da fadiga na IC pode ser causado outros fatores, como a 

caquexia cardíaca e má nutrição, causados pelo estágio metabólico severo da 

doença. Os pacientes com IC avançada podem desenvolver sarcopenia associado 

ao envelhecimento e inatividade física resultando na piora da fadiga. O sintoma 

fadiga ligado a IC está relacionado também com anemia, apneia do sono, distúrbio 

eletrólito, uso de betabloqueadores e diuréticos e depressão113,114.   

A intolerância ao exercício presente na IC pode estar envolvida com 

limitação central (resposta cronotrópica e fração de ejeção reduzida), limitação 

periférica (disfunção endotelial com menor liberação de óxido nítrico e aumento da 

resistência periférica total) com menor resposta vasodilatadora. Já a fraqueza 

musculatura ventilatória encontrada na IC é considerada uma limitação que pode 
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refletir maior aumento do trabalho do diafragma e desencadear sensação de 

dispneia115 .                   

Outra adaptação encontrada na IC que pode contribuir para agravar a fadiga 

é a diminuição da função contráctil. A miopatia muscular na IC reflete claramente a 

redução da fosforilação oxidativa com o aumento das fibras tipo IIb e diminuição 

das fibras tipo I e são consideradas determinantes da redução da capacidade 

funcional.  O uso de medicamentos empregados na IC, tais como: Losartana e 

Enalapril melhoram a tolerância ao exercício com a normalização da composição 

de fibras musculares, ou seja, há a redução das fibras glicolíticas (tipo IIb) e 

aumento das fibras aeróbicas (tipo I), além de melhorar o gasto energético máximo 

(VO2). Resultados semelhantes foram obtidos com o treinamento físico em 

pacientes com IC o que resultou na melhora de endurance, atividade física e da 

fosforilação oxidativa da musculatura esquelética116. 

A provável fraqueza muscular dos pacientes com IC pode ser atribuída às 

alterações na função e quantidade de proteínas dos miofilamentos e não apenas a 

atrofia muscular. Provavelmente, essas alterações são secundárias e aparentes em 

relação ao descondicionamento e/ou desuso proveniente da doença e permite a 

definição do fenótipo muscular dos pacientes com IC117,118 

 

 

 

2.3. CARDIOTOXICIDADE  

 

 

           2.3.1. Definição 

 

 

 A cardiotoxicidade (CTX) se refere a qualquer lesão cardíaca (funcional ou 

estrutural) relacionada à terapia ao combate ao câncer.   O Instituto Nacional de 

Saúde (National Institute of Heath) define CTX baseada nas medidas da fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE): Grau I: redução assintomática da FEVE 

entre 10 e 20%; Grau II: redução da FEVE abaixo de 20% ou abaixo do normal; 

Grau III: IC sintomática17. 
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  No entanto, cabe ressaltar a inexistência de uma definição universal de 

cardiotoxicidade (CTX).  Pelo Guidelines europeu de 2016, a CTX baseia-se na 

queda da FEVE maior que 10% para FEVE abaixo de 55% em pacientes 

assintomáticos, ou queda maior que 5% para FEVE menor que 55% em 

sintomáticos119. Recentemente, o consenso realizado pela Sociedade Americana e 

Europeia definiu CTX por agressão miocárdica como: queda da FEVE maior que 

10%, independente da presença de sintomas, para um valor menor que 53%, cujo 

critério foi adotado no atual estudo120 . 

 

 

 

2.3.2. Cardiotoxicidade associada ao CG 

 

 

 

Nos tumores de CG localmente avançados é indicada a quimioterapia 

neoadjuvante, com o objetivo de aumentar a ressecabilidade, promover a redução 

tumoral e diminuir as micrometástases, além de avaliar a resposta do tumor à 

terapia empregada121 .   

Desde a década de 60, o agente 5-Fluoruracil (5-FU) foi empregado como 

monoterapia no combate ao CG, entretanto, as taxas de respostas foram inferiores 

a 25,1%. Já na década de 80 e 90, surgiram as combinações poliquimioterápicas 

com o objetivo de alcançar melhor resposta terapêutica no tratamento do CG. Uma 

combinação com 5-FU, doxorrubicina e metrotexate (FAMTX) apresentou melhor 

resposta global de 50% (15 pacientes), resposta parcial de 40% e resposta 

completa de 10% (2 pacientes)122. O conhecido “MAGIC TRIAL”, publicado em 

2006, alcançou uma sobrevida livre de doença em pacientes com CG tratados com 

Qt neoadjuvante. Participaram deste estudo 503 pacientes com diagnóstico de CG 

ou JEG com estadiamento II a IV, com doença ressecável e indicação cirúrgica. Os 

pacientes receberam três ciclos de ECF: Epirrubicina (50mg/m2), Cisplatina 

(60mg/m2) e 5FU: 200mg/m2 antes e após a cirurgia; dos quais 26% deles 

possuíam adenocarcinoma do terço distal esôfago. Observou-se que a sobrevida 

em cinco anos foi superior no grupo tratado com Qt (36% vs. 23%)123. 
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Outro estudo “ACCORD-07”, publicado em 2011 e aplicado em 224 

pacientes com diagnóstico de CG e JEG receberam apenas Cisplatina 100mg/m2 

e 5FU: 800mg/m2 antes e após a cirurgia. Os resultados foram semelhantes ao 

estudo “MAGIC”; a taxa de sobrevida em cinco anos foi de 38% vs. 24%124 . No 

entanto, o estudo europeu denominado “EORTC 40954” adotou outro esquema 

Cisplatina, 5-FU e Ácido folínico. Foram incluídos 144 pacientes com CG ou JEG e 

houve uma resposta pouco satisfatória em relação à sobrevida dos pacientes 

tratados com Qt neo e adjuvante: 64,6% vs. 52,5% dos casos125.  Apesar do estudo 

“MAGIC” comprovar a eficácia na indução de ressecabilidade, ainda o emprego Qt 

neo-o adjuvante não foi estabelecido em estudos controlados de grande porte. 

No INCA, os pacientes com CG tratados com Qt neo-adjuvante, em especial, 

àqueles do presente estudo recebem diferentes diversos esquemas de Qt: 

FOLFOX-6: oxaliplatina: 85 mg/capecitabina (xeloda); EOX (epirrubicina / 

oxaliplatina / capecitabina). XELOX oxaliplatina: 130 mg/m2 e capecitabina: 

1000mg/m2 (contraindicação à epirrubicina); e 5-FU: (paciente incapaz de deglutir 

cápsulas): 400 mg/m2 + 2400 mg/m2; ECX: (epirrubicina, cisplatina e capecitabina 

(xeloda)126. 

Os avanços notáveis na terapêutica oncológica conquistaram a cura levando 

a esperança há milhares de pacientes com aumento de sobrevida.  No entanto, os 

sobreviventes de câncer ficaram mais expostos aos efeitos lesivos na função e 

estrutura do miocárdio, principalmente àqueles com presença de fatores de risco 

cardiovasculares127. O estudo de Weaver et al.128 observou a presença de fatores 

de risco comuns para as doenças cardiovasculares (DCV) entre os sobreviventes 

de câncer e que pode comprometer a saúde em longo prazo.  

A quimioterapia pode afetar o coração de várias formas induzindo à 

cardiomiopatia transitória ou permanente. De acordo com Suter e Ewer129, os 

quimioterápicos podem provocar lesão do miocárdio reversível (tipo1) ou lesão 

irreversível (tipo 2). As antraciclinas são caracterizadas por induzir à lesão 

irreversível do miocárdio (tipo 1) com relação à dose acumulativa. No entanto, esse 

fármaco é amplamente empregado no tratamento de câncer de mama, linfoma, 

leucemia e sarcomas. Os principais agentes dessa classe são a doxorrobicina, 

epirrubicina e idarrubicina130  . 

A CTX induzida pelas antraciclinas se manifesta de forma aguda e subaguda 

(desde o início até 14 dias após o término do tratamento) ou de forma crônica 
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(ocorre dentro de um ano dia após o término da quimioterapia) e pode acontecer 

após um ano do término da quimioterapia17. A manifestação aguda ocorre entre 

<1% dos pacientes imediatamente após a infusão da antraciclina, enquanto a forma 

tardia é progressiva e crônica e afeta 1,6% a 2,1% dos pacientes131,132 . 

Recentemente, um estudo de Cardinale et al.133, realizado com 2625 

pacientes oncológicos, tratados com antraciclinas, mostrou uma incidência de 9% 

de cardiotoxicidade no primeiro ano de terapia. Destes, 98% dos casos 

apresentaram-se assintomáticos após o tratamento com declínio progressivo da 

FEVE.  

Concomitante a tais achados, os avanços com a descoberta de anticorpos 

monoclonais revolucionaram a cura do câncer de mama, para o qual, os efeitos 

tóxicos ao miocárdio não teriam relação com a dose administrada. O surgimento do 

trastuzumabe, como anticorpo monoclonal, atua na inibição da via de sinalização 

pelo receptor de crescimento epidérmico humano (HERB2). O uso de trastuzumabe 

concomitante ou prévio de antraciclinas, substancialmente, pode aumentar o risco 

de cardiotoxicidade, principalmente, associado às doses altas (>300 mg/m²)134. 

Entre os eventos lesivos dos agentes quimioterápicos no sistema 

cardiovascular destacam-se, pela frequência e gravidade, a ocorrência de IC, 

hipertensão arterial, doença tromboembólica e doenças do miocárdio135. Os 

principais fatores de risco em relação às antraciclinas estão associados a doença 

cardiovascular de base, aos extremos de idade; ao sexo feminino; a disfunção do 

ventrículo esquerdo prévia e irradiação torácica prévia, a dose acumulativa e tempo 

de infusão (administração em bólus)17.  
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  Quadro 5: Principais eventos cardiovasculares relacionadas a Qt 

Fármacos anti-
neoplásicos 

Mecanismo fisiopatológico Prevalência de eventos coronarianos 

5-FU, capecitabina, 
gemcitabina 

Injúria endotelial e vasoespasmo Acima de 18% de isquemia miocárdica 
e 10% de isquemia silenciosa 

Componentes platina-
cisplatina 

Trombose arterial e pró-
coagulante 

20 anos de risco absoluto acima de 8% 
após câncer testículo 

Inibidores de VEGF 
(bevacizumab, sorafenib, 

sunitinib) 

Procoagulante, trombose arterial 
Injúria endotelial 

Risco de trombose arterial: 
bevacizumab 3,8%, sorafenib 1,7% e 
simiotinib 1,4% 

Legenda: Quimioterapia (Qt); 5-Fluoruracil (5-fu); fator de crescimento endotelial vascular (VEGF). 
Fonte: Adaptado do Guideliness da Sociedade Europeia de Cardiologia120. 
 
 
 
 
 
 

Alguns fármacos, citados (Quadro 5), utilizados no tratamento de CG, 

especialmente a cisplatina, capecitabina e 5-FU são potencialmente cardiotóxicos. 

A capecitabina e a pró-droga fluoropirimidina do 5-FU também pode promover 

isquemia e arritmias. No entanto, os fatores de risco de cardiotoxicidade e a 

incidência associados à capecitabina permanecem indefinidos136. A revisão feita 

por Walko e Lindley137 descreveu a ocorrência de eventos adversos em 6% de 758 

de pacientes com câncer de mama e de reto tratados com capecitabina na dose de 

2500 m ² por dia e é dividida em duas doses durante 14 dias seguidos. A dor 

torácica é um evento cardíaco comum àqueles pacientes que receberam infusão 

contínua com 5-FU em altas doses (>800mg/m2). Em alguns casos, podem evoluir 

para o infarto do miocárdio, arritmias, IC, choque cardiogênico ou morte 

súbita138,139. As taxas de mortalidade relacionadas à cardiotoxicidade induzida pelo 

5-FU atingem 2,2% a 13% dos casos140 . 
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3.  OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

3.1. Objetivo geral 

 

 

 

       Avaliar a prevalência da fadiga ao esforço e os seus componentes 

biológicos e funcionais em pacientes com câncer gástrico submetidos a 

quimioterapia neoadjuvante.  

 

 

 

3.2 . Objetivos específicos 

 

 

 

 Investigar a prevalência de fadiga por diferentes instrumentos de 

avaliação em pacientes com câncer gástrico, antes e após a 

quimioterapia.  

 

 Avaliar a fadiga ao esforço e sua associação com as variáveis clínicas, 

laboratoriais e com  odesempenho cardiorrespiratório em pacientes com 

câncer gástrico, antes e após a quimioterapia. 

 

 Descrever o perfil clínico e funcional nos pacientes com câncer gástrico 

que desenvolveram cardiotoxicidade. 
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4.  MATERIAL E MÉTODOS   

 

 

   4.1.  Delineamento do estudo 

 

 

Estudo observacional prospectivo do tipo coorte de pacientes com câncer 

gástrico candidatos a quimioterapia. 

 

 

         4.2.  Casuística 

 

 

Foram incluídos 56 pacientes, amostra de conveniência, com diagnóstico 

confirmado de CG localmente avançado, de ambos os sexos, com idade entre 18 

a 75 anos, com estadiamento clínico pelo TNM ±T2N0+, os pacientes foram 

indicados a Qt neoadjuvante, encaminhados e atendidos no ambulatório de 

fisioterapia do Hospital do Câncer I do Instituto Nacional de Câncer José Alencar 

Gomes da Silva (INCA), durante o período de março de 2015 a março de 2017. Os 

pacientes com histórico prévio de IC em estágio maior ou igual a III, classificados 

pela New York Heart Association (NYHA), com dificuldade de mobilidade para 

marcha e aqueles que se recusaram assinar o TCLE não foram incluídos no estudo.  

         . 

 

4.3.   Fluxograma do estudo 

 

 

 Inicialmente identificou-se 56 pacientes através da listagem de 

agendamento das consultas de 1ª vez, no setor de oncologia clínica (Figura 1). Os 

38 pacientes elegíveis foram convidados a participar do estudo e formalizaram sua 

participação através da assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE I). Os pacientes selecionados foram acompanhados, 

quinzenalmente, em todo o ciclo de quimioterapia, com duração de 2 a 4 meses.  
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Figura 1: Fluxograma do estudo 
Legenda: ** insuficiência respiratória aguda (IRA); trombose venosa profunda (TVP). 
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4.4. Coleta de dados 

 

 

 

 A coleta de dados foi realizada pela pesquisadora em duas etapas: antes e 

após o último ciclo de Qt neoadjuvante, que foi feita através de uma entrevista com 

o paciente, uma avaliação físico-funcional e uma consulta ao seu prontuário para 

coleta de dados.  Inicialmente foi empregada a Escala de Piper-revisada e em 

seguida as escalas DEFS e DUFS e o Inventário de Depressão de Beck. 

Este protocolo de avaliação (APÊNDICE II) foi utilizado para o registro da 

maior parte das informações, incluindo dados sócio-demográficos e clínicos, dados 

sobre CG e o regime de Qt. A seguir, descrevem-se as variáveis analisadas no 

estudo. 

 

 

4.4.1. Variáveis descritivas e independentes 

 

 

Os dados foram registrados na ficha de avaliação (APÊNDICE II): 

 

 

 Sexo feminino/masculino;   

 Idade maior que 18 anos e menor que 75 anos considerada na data 

de realização TC6M;  

 Estadiamento clínico TNM, onde T representa a penetração do tumor 

primário na parede gástrica, N representa a extensão dos linfonodos 

na cadeia ganglionar e M representa a presença ou ausência de 

metástases antes de iniciar a quimioterapia; 

 Classificação de Broders: baseada no grau diferenciação (G), onde 

diferenciado (G1) apresenta glândulas (adenocarcinoma tubular ou 

glandular), indiferenciado (G4) pouca ou nenhuma formação 

glandular (anel de sinete), com dois graus intermediários (G2 e G3). 

Informações contidas no prontuário; 
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 Comorbidades: hipertensão arterial, doença tromboembólica, doença 

pericárdica, arritmias, isquemia miocárdica e outras (segundo 

avaliação cardiológica prévia registrada no prontuário); 

 Tabagismo: nos últimos 6 meses. 

 Atividade física: até 6 meses antes da admissão hospitalar; 

 Medicamentos: momento da 1ª avaliação fisioterápica;  

 Status Performance: classificação de Zubrod da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) (ANEXO I)  visa avaliar a capacidade funcional dos 

pacientes nas atividades diárias;  

 Exames laboratoriais: dosagem dos níveis de hemoglobina, 

creatinina, bilirrubina total, bilirrubina direta e indireta, sódio, 

magnésio, cálcio, T4 livre, TSH, testosterona e cortisol; de acordo 

com os seus respectivos pontos de corte; 

 Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo (FEVE)18: Definida como o 

percentual de sangue que o ventrículo ejeta para a aorta na sístole e 

sua mensurada é feita através do ECO pelo método de Simpson e/ou 

Teicholz; 

 Escala de dispneia pela American Thoracic Society (ATS): descreve 

o tipo e a intensidade que desencadeia o sintoma; costuma refletir 

sobre os efeitos da dispneia na qualidade de vida do paciente 

(ANEXO II); 

 Estado nutricional: calculado pelo índice de massa corporal (IMC) = 

peso (kg)/ altura (m)² :  <18,5 (baixo peso); 18,5-24,9 (peso normal); 

> 25,0 - 29   sobrepeso;   >30 obeso;           

 Esquemas de Qt neoadjuvante para tratamento de CG no INCA126: 

FOLFOX-6: oxaliplatina: 85 mg/m2 e 5-fluorouracil (paciente incapaz 

de deglutir cápsulas): 400 mg/m2 + 2400 mg/m2; ECX: epirrubicina, 

cisplatina e capecitabina (xeloda); XELOX: oxaliplatina:130 mg/m2 e 

capecitabina: 1000 mg/m2 (contraindicação a epirrubicina); EOX: 

(epirrubicina/ oxaliplatina/ capecitabina). A duração de cada esquema 

quimioterápico variou de 4 a 6 ciclos, e os dados foram coletados no 

prontuário. 
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4.5. Instrumentos de Avaliação 

 

 

 

4.5.1.  Escala de Fadiga de Piper revisada 

 

 

 

Instrumento multidimensional de autorrelato, validada no Brasil182 (ANEXO 

III) O instrumento tem 22 itens distribuídos em três dimensões: comportamental 

(itens O2 a 07) relacionado à capacidade funcional, incluindo questões pessoais 

(itens O2 e 06), atividades sociais (itens 03 e 04) e relacionamento sexual (item 05). 

Afetiva (itens 08 a 12) refere-se à interpretação ou ao significado atribuído à fadiga. 

A dimensão sensorial/psicológica (itens 13 a 23) inclui componentes de 

autopercepção, emocionais e cognitivos quando em presença de fadiga. Os (itens 

13 a 17) referentes à autopercepção permitem ao paciente expressar como ele se 

sente, utilizando termos: forte/fraco, acordado/sonolento, com vida/apático, com 

vigor/cansado, com energia/sem energia. Já os (itens 18 a 20) expressam 

sentimentos de ansiedade e depressão. Os itens (21 a 23) relacionados às funções 

mentais, concentração e organização de pensamentos podem sofrer alterações 

com a fadiga. O escore total e por dimensão varia de 0 a 10. Para obter os 

resultados deste estudo, foi feita a soma dos pontos de cada dimensão e calculada 

sua média. Em relação à fadiga geral, a média foi obtida pela soma do resultado 

dos 22 itens, dividida pelo total de itens. Na Escala de Piper-revisada, além dos 22 

itens, há cinco questões abertas (itens 1 e 24 a 27) que não fazem parte do cálculo 

do escore do instrumento. A questão 1 avalia a duração da fadiga; a questão 24 

avalia o que o paciente considera que cause a fadiga; a questão 25 avalia o que o 

paciente faz para aliviar a fadiga; a questão 26 corresponde a qualquer outro 

aspecto sobre a fadiga que o paciente queira relatar e, por último, a questão 27 

avalia a presença de outros sintomas. 

Os critérios de classificação de fadiga definidos pelo Consenso do National 

Comprehensive Cancer Network7 adotados foram: 
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 escore 0= ausência de fadiga 

 escore maior que 0 e menor que 4= fadiga leve; 

 escore igual a 4 e menor que 6= fadiga moderada; 

 escore igual ou maior que 6 até 10= fadiga intensa. 

Dessa maneira, estabeleceu-se o ponto de corte no escore 4 para 

discriminar os indivíduos com fadiga e sem fadiga. 

 

 

 

4.5.2.   Avaliação de Fadiga ao esforço (DEFS) e Fadiga geral  (DUFS) 

 

 

 

Escalas de Fadiga  (DUFS e DEFS)158: A escala de DUFS mede a fadiga 

como uma sensação opressiva e sustentada de exaustão e de capacidade 

diminuída ao realizar trabalho físico e mental em nível habitual. Ao passo que a 

escala de DEFS mede a fadiga ao esforço, definida como a fadiga diretamente 

relacionada à realização de uma atividade. Ambas as escalas foram validadas no 

Brasil, com nove respostas dicotômicas, que fornecem, portanto, escores totais de 

0 a 9. Testes não paramétricos foram aplicados para analisar a associação entre 

fadiga e fadiga ao esforço (intensidade de fadiga - escore total DUFS; intensidade 

de fadiga ao esforço - escore total DEFS; frequência de fadiga substancial - DUFS 

± 14,5; frequência de fadiga substancial ao esforço – DEFS ± 12,5) com variáveis 

selecionadas. O item 6 precisa ser corrigido antes de se computarem os escores 

totais, pois o conteúdo de seu enunciado tem sentido contrário aos dos demais. 

A opção pela escolha deste instrumento de fadiga, embora aplicável em 

pacientes com IC, corresponde ao fato de alguns participantes do estudo 

apresentarem história pregressa de doença cardiovascular (HAS, diabetes, 

tromboembolismo e arritmias). No atual estudo, foram empregadas as escalas 

DEFS/DUFS (ANEXO IV, V). 
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 4.5.3   Avaliação de força muscular periférica (dinamometria) 

 

 

 

 

  A força muscular periférica dominante e não dominante é avaliada através 

do dinamômetro digital eletrônico (Instrutherm), teste de força de preensão palmar. 

O paciente é colocado na posição ortostática, após o ajuste para o tamanho da mão 

e com marcador digital na escala zero, o aparelho é segurado ficando paralelo ao 

eixo longitudinal do corpo. É solicitado ao paciente realizar a preensão manual, com 

flexão das articulações interfalangeanas e metacarpofalangeanas, considerando o 

melhor resultado após três repetições em cada mão159. 

     

 

 

 

4.5.4   Avaliação de força muscular respiratória (manuovacuometria) 

 

 

 

 

  A força muscular respiratória é avaliada através de duas medidas de 

pressão inspiratória (PIMáx e pressão expiratória (PEMáx por meio de um aparelho 

denominado manovacuômetro analógico (Murena, Rio de Janeiro, RJ,Brasil). O 

paciente deve estar sentado e conectado ao manovacuômetro por um bucal com 

oclusão nasal. Para a mensuração da PImáx, o paciente deve expirar todo o ar até 

alcançar o volume residual e em seguida realizar um esforço inspiratório máximo 

no aparelho contra a via aérea ocluída. Para a mensuração PEmáx, é solicitado ao 

paciente que inspire profundamente até a capacidade pulmonar total e em seguida 

realize um esforço expiratório máximo contra a via aérea ocluída. Cada teste é 

realizado por três vezes, com duração média de seis segundos cada160 . 
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4.5.5   Avaliação da capacidade funcional (TC6M) 

 

 

Avalia o desempenho cardiorrespiratório, trata-se de um teste realizado 

durante seis minutos em um corredor plano de 30 metros, de acordo com o 

protocolo da ATS161. O paciente é orientado a caminhar no melhor ritmo possível 

e, em caso de necessidade, é possível realizar a interrupção do teste. Durante o 

teste o paciente recebe frases de incentivo padronizadas a cada minuto. As 

variáveis cardiovasculares são monitorizadas: a frequência cardíaca de repouso 

(FC) e (SpO2) durante 2º, 4º e 6º minutos do teste. A FC e a SpO2 são obtidas por 

meio de oxímetro de dedos digitais (Onyx Manufactory, Massachusetts, EUA). No 

6º minuto do teste, é pedido ao paciente para sentar-se em uma cadeira para o 

registro da FCR (frequência cardíaca de recuperação) nos 1º e 2º minutos. A 

pressão arterial é aferida em repouso, ao final do teste e após os dois primeiros 

minutos de recuperação. Os dados obtidos são registrados numa ficha (APENDICE 

IV). 

Para obter o índice de percepção da intensidade do esforço são aplicadas 

as escalas de Borg fadiga e Borg dispneia; antes, durante e após o TC6M. Trata-

se de uma escala que é quantificada de 0 a 10, onde 0 representa nenhum sintoma 

e 10 o grau máximo do sintoma (ANEXOS V e VI).  

As equações propostas por Enright e Sherrill160 são utilizadas para obter a 

distância prevista e percorrida no final de cada TC6M. Registra-se a presença de 

sinais e sintomas de intolerância ao exercício durante o TC6M, tais como: dispneia, 

cansaço, palidez e algia em membros inferiores.  

 

 

 

           4.5.5.1   Frequência cardíaca de recuperação 

 

 

             A frequência cardíaca de recuperação (FCR1) reflete a atividade 

autonômica no sistema cardiovascular e considerada um preditor de morbidade e 

mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca (IC) 162. A FCR1 é medida pela 

diferença entre a FC no pico do exercício e a FC medida no primeiro minuto 
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imediatamente após o exercício.  O estudo de Lindemberg et al163 mostrou 

atenuação da FCR1 em pacientes com uso de beta-bloqueadores durante exercício 

submáximo (TC6M) demonstrando melhor tolerância ao exercício. A FCR1  após o 

DP6M parece representar uma alternativa quando o teste de esforço na esteira não 

são tolerados. 

 

 

 

4.5.6.  Inventário de Depressão de Beck157 

 

 

Instrumento de autorrelato utilizado para avaliar o estado depressivo, 

validado para a cultura brasileira. É composto por 21 itens com afirmações 

graduadas de 0 a 3; o escore mínimo é 0 (sem depressão) e o máximo 63 

(depressão máxima). Os pontos de corte adotados para populações sem 

diagnóstico prévio de depressão são: escores entre 0 e 15, ausência de depressão; 

entre 16 e 20, disforia, e superior a 20, compatível com depressão (ANEXO XVII). 

 

 

 

5.  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Os dados coletados foram digitados e analisados de forma descritiva pela 

pesquisadora por meio do software SPSS Statistics (versão 17.0). As medidas de 

tendência central foram aplicadas para as variáveis continuas, e medidas de 

frequência absoluta e relativa, para as variáveis categóricas. Nas variáveis 

contínuas foi aplicado o teste “t” pareado, nas variáveis discretas foi empregado o 

teste não paramétrico de Xª (Qui-quadrado) para avaliar as proporções observadas 

entre dois  grupos se mostram ou não diferenças significativas. Para verificar a 

associação entre as variáveis contínuas foi aplicado o coeficiente de correlação de 

Pearson.   

Para todas as medidas de associação, adotou-se o nível de significância de 

5% de probabilidade considerado um valor significante de p ≤0,05. 
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6.  ASPECTOS ÉTICOS  
 
 
 
 

Como o estudo envolve seres humanos, a coleta de informações somente 

foi iniciada após a aplicação do TCLE (APENDICE I) e a aprovação institucional do 

Comitê de Ética em Pesquisa do INCA-HCI, conforme a resolução 466/12 sob nº 

CAAE: 40466815.7.0000.5274 em 22.O2.15 (ANEXO IX). 

 

 

 
 
7.  RESULTADOS 

 

 

 

 Os resultados da amostra foram divididos em duas partes: a primeira 

descreve as características clínicas da amostra total e os resultados dos exames 

laboratoriais e a segunda, o comportamento das variáveis hemodinâmicas em 

presença ou ausência de cardiotoxicidade.  

 

 

 

 7.1. Caracterização da amostra estudada 

 

 

 

           Na (Tabela1) apresentamos as principais características da amostra do 

estudo que compreendeu 38 pacientes com CG, com predomínio do sexo 

masculino (63%), cor branca (42%), hipertensos (52%) e cerca de 55% dos 

pacientes   praticavam atividade física regular no momento da coleta de dados. 
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Tabela 1: Características demográficas e clínicas dos pacientes com câncer gástrico submetidos 
a  Quimioterapia            

Variável                                                                             n (%)                         n=38 pacientes 
 

Sexo   
Masculino 

 
          24  (63) 

 
 

 
Idade (anos) 
Média/DP    
                                                             

 
           59± 8 

 

Cor     
Branca  
Parda 
Negra 

 
           16 ( 42) 
           14  ( 37) 
              8 ( 21) 

 
 

 
IMC (kg/m²)  
Média /DP 
 

 
            

           25 ± 4,7 

  

 
Status Performance  (PS)   
(PS )  1    
(PS )  2 
 

 
 

          35 (92) 
             3 (8) 

 

EVA       
Leve (0-3)                                             
Moderada (4 –6) 
Intensa (7-10) 
 

 
         23 (60) 
         14 (37) 
           1 (3) 

 

 

Medicamentos diários  
Diurético 
Β-bloqueador 
Inibidor da bomba de próton 
Opiáceos 
Anti-emético                    
Antagonistas de canais de cálcio  
                                                        

 
2 ( 5) 

   4 (10) 
  15 (42) 
  14 (39) 

                               1 (3) 
                               2 (4) 

 
 

Comorbidades  (n) %  
HAS  
Diabetes  
TVP 
DPOC 
Hipotireoidismo 
 

 
20 (52) 
9 (27) 

1(5) 
 7(11) 

1(5) 
 

 

Hábitos de vida (n)% 
Tabagismo  
Não tabagista  
Etilista  
Ex etilista  
Atividade física  

 
18 (47) 
24(57) 
7 (11) 
12(32) 

       21 (55) 

 
 
 

 

Legenda: índice de massa corpórea (IMC); quimioterapia (Qt); escala analógica visual da dor (EVA); 
Desvio Padrão (DP); Hipertensão arterial (HAS). 
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Na amostra estudada, não houve diferença significativa em nenhum 

elemento sérico, entre os momentos pré-Qt e pós-Qt, em pacientes com CG. Os 

níveis séricos de hemoglobina foram toleráveis após a Qt ( Hb >12  mg/dL) e não 

houve correlação entre anemia e fadiga, entre os momentos Pré-Qt e Pós-Qt. 

(R=0,01; p=0,95) conforme  descrito  na Tabela 3. 

 
Tabela 2: Comparação dos resultados de exames laboratoriais, no momento pré-Qt e pós-Qt, em 
pacientes com CG  

  
Variáveis 

                    Pré-Qt                            Pós-Qt          n=38 pacientes 
                                    Média / DP 

 

 

Cálcio (mg/dl) 9,2 ± 1,3                   9,1± 1,2             p=0,64 

Magnésio (mg/dl) 2,2 ± 0,2 2,2 ± 0,1            p=0,99 

Hemoglobina (g/dL) 12,2 ± 2,4 11,8 ±1,6           p=0,35 

Cortisol ( µUI/mL) 13,6 ± 5,6 10,6 ±5,7           p=0,15 

 

Creatinina (mg/dl) 0,8 ± 0,1  0,9 ± 1,1           p=0,11 

Bilirrubina Total (mg/dl) 0,4 ± 0,1 O,2 ±1,9            p=0,16 

Bilirrubina direta (mg/dl) 0,1 ± 0,0 0,2 ± 0,9            p=0,10 

Bilirrubina indireta (mg/dl) 1,0 ± 4,9 0,3 ±0,1             p=0,15 

TSH (µUI/mL) 2,1 ± 2,2 2,4 ±2,4             p=0,55 

T4 Livre (µUI/mL) 3,9 ± 6,6 1,2 ± 0,2            p=0,45 

Testosterona (ng/dL)     3,3 ± 3,5     3,9 ± 3,5             p=0,50 

Qt=quimioterapia; DP= Desvio Padrão; hormônio tireotrófico (TSH); hormônio tiroxina livre (T4 

livre). 

 

 

 

 

7.2.   Caracterização do CG e do tratamento 

 

 

 

       Em nossa amostra observa-se predomínio do estágio avançado (37%) 

T4 e (45%)T3 e do grau histológico pouco diferenciado (45%) casos. Dentre os 

regimes de Qt foi empregado o protocolo FOLFOX em quase 50% dos pacientes e 

apenas 13% evoluíram com resposta completa a Qt, conforme a  (Tabela 3). 
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Tabela 3: Características do estadiamento clínico, grau de diferenciação celular, resposta da Qt e 

 Esquemas de Qt em pacientes com CG. 

 

 N %           n=38 pacientes 

Estadiamento clínico 
T2 
T3 
T4 
 

 
7 
14 
17 

 
18 
37 
45 

Laudo histopatológico 
G2 
G3 
 

 
11 
27 

 
29 
71 

Esquemas de Qt 
ECX + EOX                                                          
EOX 
EOX + FOLFOX 
FOLFOX 
XELOX 
XELOX +FOLFOX 
 

 
1 
3 
2 
16 
14 
2 

 
3 
8 
5 
42 
37 
5 

Resposta da Qt  
 
Resposta parcial 
Resposta completa 
Sem resposta 
 

 
 
20 
5 
13 

 
 
52 
13 
34 

Legenda: quimioterapia (Qt); G2 câncer gástrico (CG); Qt=quimioterapia; G1= diferenciado; G2= 
moderadamente diferenciado; G3= pouco diferenciado; ECX= epirrubicina, cisplatina, capecitabina 
(xeloda); E0X= oxaliplatina e capecitabina; FOLFOX-6: oxaliplatina 5-Fluorouracil; XELOX= 
oxaliplatina e capecitabina. 

 
 
 
 
 
 
 

           7.3. Caracterização da fadiga no CG  
 
 
 

 

        Em relação à presença de fadiga pelo DUFS, observou-se que os escores 

(<14,5 e >14,5) apresentam homogêneos entre os momentos pré-Qt e pós-Qt  

e não houve  diferença estatisticamente (Tabela 4). 
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Tabela 4:  Comparação das médias aritméticas e desvios padrões, em relação avaliação da 
fadiga pelo DUFS nos momentos   pré-Qt e pós-Qt  em pacientes com CG, através do teste Xª. 
(Qui-Quadrado) 

 
Variável         

 
           Pré-Qt                                Pós-  Qt                   n=38 pacientes 
                   

         DUFS 
 
      
          < 14,5 

            n (%)                                   
 
             
         14 (36,8) 

                n (%)                                   
 
             
                 14 (36,8)                      Xª = 0,01 
 

 
> 14,5 

 
24 (63,1) 

 
24 (63,1)                        p=0,99* 

 
Total 

 
38 (100)                                     

            
                38 (100)  

 Legenda: Dutch Fatigue Scale (DUFS); Qt= quimioterapia   Nota: * valor de p não significativo         

  

 
 
 
 

            Em relação à fadiga avaliada pelo DEFS verificou-se maiores escores de 

fadiga 71% dos pacientes (>12,5) pós-Qt e  houve  diferença estatística 

significativa entre os momentos  pré-Qt e pós-Qt. (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5: Comparação das médias aritméticas e desvios padrões entre pré-Qt e pós-Qt, em 
relação avaliação de fadiga pelo DEFS em pacientes com CG através do teste  Xª  (Qui-Quadrado). 

                  

                     Variável                            Pré-Qt                        Pós-Qt                    n=38 pacientes 

                    DEFS                               n(%)                          n(%) 

                     <12,5                         21  (55,2)                    11 (28,9)                  Xª=1,33 

                     ≥12,5                         17   (44,7)                    27 (71)                     p=0,O2* 

                     Total                           38  (100)                     38 (100)                      

Qt= quimioterapia; DEFS (Dutch Exertion Fatigue Scale) 
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             Observou-se que a fadiga ao esforço pré-Qt (variável dependente) foi 

associada as variáveis independentes como o peso corporal, IMC e dor  (EVA), 

conforme (Tabela 6). 

Tabela 6: Análise de Regressão Logística, segundo variáveis do estudo, com variável dependente 
DEF'S Pré-Qt e variáveis independentes, em pacientes com CG, através do teste Wald. 
Variáveis 

Independentes 

B S.E. Wald df Sig  Exp (B) 95% I.C 

Inferior 

95% I.C 

Superior 

Peso Pré-Qt 0,221 0,133 2,767 1 (p=0.09)* 1,247 2,87 15,56 

IMC   Pré-Qt -2,446 1,484 2,718 1 (p=0.09)* 0,087 5,99    12,99 

EVA   Pré-Qt -1,132 0,565 4,008 1 (p=0.04)* 0,322 12,55 33,46 

PIMáx Pré-Qt -3,131 1,867 2,813 1 (p=0.09)* 0,044 3,56 8,99 

DEFS= Dutch Exertion Fatigue Scale; IMC= índice de massa corporal; EVA= escala visual 
analógica da dor;  PIMáx= pressão inspiratória máxima; Qt= quimioterapia; B= coeficiente de 
probabilidade; S.E= erro padrão.; I.C=intervalo de confiança. 

  OBS: O nível de significância adotado 10% de probabilidade (p ≤ 0.10) 
 

            Verificou-se que a fadiga ao esforço pós-Qt (variável dependente) foi 

associada com as variáveis independentes: força muscular periférica não 

dominante, força muscular dominante, hemoglobina e dor, descrito (Tabela 7). 

Tabela  7: Análise de Regressão Logística, segundo variáveis do estudo, com variável dependente 
DEF'S Pós-Qt e variáveis independentes, em pacientes com CG,através do teste Wald.  

Variáveis 

Independentes 

  B  S.E.    Wald    df     Sig Exp 

(B) 

95% I.C 

Inferior 

95% I.C 

Superior 

EVA Pós-Qt 0,945 0,593 4,430 1 (p=0.01) 0,557 12,9 45,67 

PIMáx Pós-Qt -2,785 1,702 3,110 1 (p=0.08) 0,062 7,8 16,97 

FMPD Pós-Qt -3,623 2,007 3,259 1 (p=0.02) 0,027 3,56 8,99 

FMPND Pós-Qt 3,387 1,924 3,100 1 (p=0.07) 29,591 2,56 10,98 

Hb  Pós-Qt -3,815 2,144 3,166 1 (p=0.02) 24,762 3,55 22,56 

DEFS= Dutch Exertion Fatigue Scale; IMC= índice de massa corporal; EVA= escala visual analógica 
da dor;  PIMáx= pressão inspiratória máxima; Qt= quimioterapia; FMPND= força muscular periférica 
não dominante; FMPD= força muscular periférica dominante; Hb=hemoglobina; B= coeficiente de 
de significância  ; S.E= erro padrão; I.C= intervalo de confiança. 
OBS: O nível de significância  adotado 10% de probabilidade (p ≤ 0.10).  
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            Na comparação das distribuições de frequência em relação à fadiga pela  

Escala de Piper-revisada (escore total), predominou a  fadiga de intensidade 

moderada pós-Qt  (44,8%) e não houve uma diferença estatística significativa, entre 

os momentos  pré-Qt e pós-Qt (Tabela 6) 

Tabela 8: Distribuição de frequências e percentagens em relação à Escala de Piper-revisada (escore 

total) em pacientes com CG,  pré-Qt e pós-Qt, através do teste não-paramétrico  de Xª 

Escala de Fadiga 

 Piper-revisada  

 (escore total) 

 
Pré-Qt                            
    n(%)                              

             
          Pós-Qt 
            n(%) 

    Total 
   
 n=38 pacientes 
 

Ausente (0) 7 (18, 4) 5 (13,2) 12 Xª =0,66 

Leve (1 <4) 15 (39,5) 14 (36,8) 29 p= 0,88 

Moderada (4<6) 14 (36,9) 17 (44,8) 31  

Grave  (6-10) 2 (5,2) 2 (5,2) 4  

Total   38   38 76  

    Legenda: quimioterapia (Qt).  

 
                
 
 
 
 

 
7.4. Desempenho funcional no TC6M 

 

 

          7.4.1. Achados do TC6M  pré-Qt e pós-Qt 

                

                 Houve diferença significativa em todas as variáveis hemodinâmicas 

avaliadas pré e pós TC6M, nos momentos pré-Qt e pós-Qt, exceto a variável FC. 

(Tabela 9) 

 

 

 

 

 



42 
 

Tabela 9: Médias aritméticas, desvios padrões das variáveis do estudo nos quatro momentos do 
TC6M em pacientes com CG, através do (teste F de ANOVA) 

Variáveis 
 

                                      
            Pré-Qt                                                 Pós-Qt              n=38 pacientes 
                                          Média/DP                                                
Pré-teste Pós-teste Pré-teste Pós-teste 

PAS (mmHg) 119 ±13 133 ±13 ** 121 ±12 132,1 ±15 ** 

PAD (mmHg) 76 ± 9 81 ± 10* 79 ± 9 83 ±12* 

PP (mmHg) 42 ± 10 51 ±13 ** 42 ± 10 49 ±12 ** 

FC (bpm) 76 ± 12 92 ± 14 77± 18 94 ± 19 

FR (irpm) 
 
 
SATO2 (%) 
                                            

18 ± 1,9 
 
 
97 ± 1,2       
                               

21± 2,7** 
 
 
96 ± 2,6* 
                            
              

18± 1,8 
 
 
97 ± 1,4 

22± 2,3** 
 
 
96, ± 4,3** 
 
 

Legenda: Distância percorrida de 6 minutos (DP6M); câncer gástrico (CG); pressão arterial sistólica 
(mmHg) (PAS); pressão arterial diastólica (mmHg) (PAD); pressão de pulso (mmHg) (PP);  
frequência cardíaca (bpm) (FC); quimioterapia (Qt); batimentos por minuto (bpm); frequência 
respiratória irpm (FR), DP= Desvio Padrão. 
 
Nota:  * Significativo ao nível de 5%; ** Significativo ao nível de 1% 
 
 
 
 
           

               Na comparação entre DP6M percorrida (pré-Qt) e DP6M predita (pós-Qt) 

verificou-se que 20 dos 38 pacientes evoluíram com queda da distância percorrida 

e a diferença entre pré e pós-Qt foi  30 ± 25 metros. Não houve diferença 

significativa entre a DP6M predita com DP6M percorrida entre pré-Qt e pós-

Qt.(Tabela 10). 

 

      

Tabela 10: Comparação das médias aritméticas e desvios padrões entre DP6M predita e DP6M 
percorrida em pacientes com CG,nos  momentos  pré-Qt e pós-Qt, através do teste t pareado  

 

Variáveis (m)                                 

               Pre´-Qt                          Pós-Qt 

                      Média/DP                                            n=38 pacientes 

DP6M Predita (m) 

 

DP6M Percorrida(m) 

              542  ±72 

 

              484 ± 63 

      548 ±68         T= -1,19 

 

     488 ±69           T= -0,54             

p=0,2 

 

p=0,6 

    

Legenda: Distância percorrida de 6 minutos (DP6M); quimioterapia (Qt); DP= Desvio Padrão 
 **Significativo ao nível de 1% 
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          Na comparação entre a percepção de esforço pela escala Borg fadiga e Borg 
dispneia, observou-se diferença significativa entre os momentos pré-Qt e pós-Qt 
(Tabela 11). 
           
 
 
 
 Tabela 11: Distribuições de frequências simples na comparação dos momentos: Pré Qt e Pós-Qt 

em relação a Borg Fadiga e Borg dispneia,através do teste Xª (Qui-Quadrado) 

Variáveis Pré-Qt Pós-Qt Teste       n=38 pacientes 

Borg fadiga 3 ± 1,1 2 ±1,2 Xª = 38,6 

 

p=0.003** Borg Dispneia 2 ±1,4 0,8 ±0,9 

Legenda: quimioterapia (Qt). 

 
 
 
 
 
             Os estudos demonstram diferença significativa entre os momentos Pré-Qt 

e Pós-Qt, em relação as variáveis hemodinâmicas FC6’, FC7’, FCR1’, (Tabela 12). 

 

 

 

Tabela 12: Comparação das médias aritméticas, desvios padrões das variáveis FC6’,FC7’, FCR1’, 

durante o TC6M, e pacientes com CG, nos momentos Pré-Qt e Pós-Qt , através do (Teste F – 
ANOVA) . 

Variáveis 

Média/DP 
Pré-Qt                        Pós-Qt 

      
               n=38 pacientes 

   FC6’ (bpm) 
 

 110 ± 15                  109 ± 24*                 p=0,001                

    FC7’ (bpm) 
 
 

FCR1’=(FC6’ - F7’) (bpm) 
 

  95 ± 15                    97 ± 19* 
 
 
   15 ± 12                    13± 18         

  
 
  

Legenda: frequência cardíaca no 6º minuto (FC6’); frequência cardíaca no 7º minuto (FC7’);  
frequência cardíaca de recuperação no 1º minuto (FCR1); quimioterapia (Qt); teste de caminhada 
de 6 minutos (TC6M); batimentos por minuto (bpm); 
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 Foram comparadas as distribuições de frequências em relação a SatO2 nos 

quatros momentos, verificou-se piora da SatO2% no final do TC6M.  e uma 

diferença significativa nos momentos Pré-Qt e Pós-Qt. (Tabela13): 

 
 
 
Tabela 13: Distribuições de frequências simples e percentuais quanto a SatO2%, nos quatros 
momentos do estudo, em pacientes com CG, através do teste Xª (Qui-Quadrado) 

 
     SatO2 % 
   

                        Pré-Qt                                               Pós- Qt           n=38 pacientes 
 
            Pré-teste (1)   Pós-teste (2)         Pré-teste(3)    Pós-teste (4) 
 
                              n (%)                                         n(%) 

Alterada < 90%   
 

Normal  > 90% 

                  1 (3)               7(18 )*                2(5 )             9 (24 )*               Xª = 10,7 

                                                                                                               p=0.01 

                 37 (97)             31(81)             36(95 )           29 (76 ) 

 

Legenda: TC6M=teste de caminhada de 6 minutos (TC6M); Legenda: quimioterapia (Qt); 

Saturação de oxigênio (SatO2% ).  Obs: Valor considerado alterado para SatO2%< 90%. 

 

 

 

             7.4.2   Comportamento de outras variáveis clínicas  
 
 
 
               Verificou-se uma diferença significativa entre os momentos Pré-Qt e Pós-

Qt, em relação ao peso e IMC (Tabela 14)  

               
 
Tabela 14:  Comparação das médias aritméticas e desvios padrões, segundo as variáveis Peso e 
IMC, nos Pré e Pós-Quimioterapia (Qt) através do Teste pareado. 

Variáveis 

Pré-Qt                      Pós-Qt 

 

Média/ DP 
n=38 pacientes 

  

Peso (kg) 
 

66,2 ± 14,5 
 

63,9± 14,9 p= 0,009** 

IMC ((kg/m²) 25± 4,7 
 

24± 4,8 p=0,0O2** 

Legenda: Índice de massa corpórea (IMC); Legenda: quimioterapia (Qt); Desvio padrão (DP).  
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Pelo Inventário de Depressão de Beck, na amostra estudada, o somatório 

dos escores de depressão foi de pré-Qt (13%) e apenas 5% dos casos foram 

classificados com depressão severa.   

 

  

 

7.5.   Alterações morfofuncionais  do  VE  Pré-Qt  e Pós-Qt   

 
 
 
 
 
     Verificou-se uma diferença significativa do diâmetro diastólico VE e   FEVE, nos 

momentos pré-Qt e pós-Qt (Tabela 15): 

 

 

Tabela 15: Comparação dos momentos Pré e Pós Qt, do Diâmetro Sistólico VE, Diâmetro Diastólico 

VE e FEVE,, pelo Ecocardiograma, em pacientes com CG, através do teste T pareado. 

 
     Ecocardiograma                           Pré-Qt                           Pós-Qt                   n=38 pacientes 
 
                                                                            Média/DP                                                                                                                           

 
Diâmetro Sistólico VE (cm) 
 
 
Diâmetro Diastólico VE (cm) 
 
 
FEVE (%)                                                

 
     2,9 ± 04   
 
 
     4,5± 0,6 
              
     
    68,4 ±5,1 

 
               2,9 ± 0,7             p=0,83 
 
 
               4,8 ± 0,4            p=0,O2* 
 
 
               63 ± 10,5*           p=0,57 

  

Legenda; Fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE); ventrículo esquerdo (VE); quimioterapia 
(Qt); Desvio Padrão (DP). 
Nota; p=0,005*; p=0,001 
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            Ao avaliarmos o comportamento individual da FEVE pré-Qt e pós-Qt  

identificamos 10 pacientes  com critérios ecocardiográficos de cardiotoxicidade no 

grupo de pacientes com CG, na presença de cardiotoxicidade conforme (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Figura 2:  Comportamento da FEVE em pacientes com câncer gástrico, no Pré-Qt e Pós-Qt, na 

presença     de cardiotoxicidade 

Legenda: FEVE=fração de ejeção do ventrículo esquerdo; VE=ventrículo esquerdo; Qt=quimioterapia 
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              Em relação ao Status Performance, verificou-se uma diferença significativa  

entre o pré-Qt e pós-Qt, com predomínio PS 1 (92%) pré-Qt e PS 2 ( 39% ) pós-Qt. 

(Tabela 16). 

 

 

 

 
Tabela 16: Distribuições de frequências simples na comparação dos momentos: Pré Qt e Pós-Qt  
em relação ao Status Performance  em pacientes com CG, através do teste  Xª.(Qui-Quadrado) 

Variáveis         Pré-Qt        Pós-Qt Teste         n=38 pacientes 

Status Performance (PS) 

1 

2 

Total 

n (%)              

35 

3 

38 

n(%)             

23 

15 

38 

 

Xª = 10,4 

(p=0.001)** 

  Legenda: quimioterapia (Qt). 

 

 

 

         

          Na força muscular periférica dominante e não dominante, em pacientes com 

CG, verificou-se uma diferença significativa, entre pré-Qt e pós-Qt.(Tabela 17) 

  
 
 
 
 
 
Tabela 17: Comparação entre força muscular periférica dominante e não dominante em pacientes 
com CG, nos momentos  Pré-Qt e Pós-Qt, através do teste  t pareado. 

Força muscular periférica (kg)      Pré-Qt          Pós-Qt 

               Média/DP 

   Teste pareado    n=38 pacientes 

 
Dominante                                       

 
32 ± 9           30 ± 9 

 
T=2,96 

 

 
p=0,005** 

Não Dominante   
                        

 29  ± 9           27  ± 9 T=3,99 p=0,000** 

Legenda: quimioterapia (Qt), DP= Desvio Padrão. 
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Na avaliação da força muscular respiratória, os valores de PIMáx, no 

momento Pré-Qt foram inferiores ao momento Pós-Qt e houve diferença 

significativa entre os momentos.(Tabela 18). 

 
 
 
 
 
Tabela 18: Comparação da força muscular respiratória em pacientes com CG, entre os momentos 
Pré-Qt ePós-Qt, através do teste W. 

 

Força muscular respiratória (kg)        Pré-Qt                 Pós-Qt                  Teste     n=38 pacientes 

                                                                          Média/DP 

 

PImáx   (cm/H2O) 

 

PEmáx  (cm/H2O) 

 

-57,4 ± 22,7 

 

 

70,9  ± 23,9 

 

 

-64,7 ± 21,6                 W*= 8,9       p=0,009 

 

 

69,1 ± 30,2                  W**=0,12       p=0,9 

Legenda: pressão inspiratória máxima (PIMáx; pressão expiratória máxima (PEMáx; quimioterapia 
 (Qt), DP (Desvio Padrão). 
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Observou-se correlação moderada entre DP6M pré-Qt e força muscular 

dominante pré-Qt (R=0,54;p=0,000)**  (Figura 3) 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
Figura 3: Correlação entre DP6M e força muscular periférica dominante   
pré-Qt   em  pacientes com câncer gástrico 
Legenda:DP6M= distância percorrida em 6 minutos; Qt=quimioterapia  
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Verificou-se  correlação positiva entre DP6M pós-Qt e força muscular  

dominante  pós-Qt.  (R= 0,48; p=0,0O2)** conforme (Figura 4) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Figura 4: Correlação entre DP6M pós-Qt e força muscular periférica dominante  pós-Qt em  
  pacientes com câncer gástrico 
  Legenda:DP6M= distância percorrida em 6 minutos; Qt=quimioterapia  
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       Não foi observado correlações entre DP6M pós-Qt  e força muscular 

periférica não dominante pós-Qt. (R=0,4;p=0,01); entre DP6M pré-Qt e força 

muscular inspiratória pré-Qt  (R=0,29;p=0,08). No entanto, houve correlação positiva 

entre DP6M pré-Qt e força muscular expiratória pré-Qt. (R=0,03; p=0,3) 

 

 
 

  7.6.   Análise comparativa na ausência ou presença de cardiotoxicidade 
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Podemos verificar diferenças significativas entre pré-Qt e pós-Qt, nas 

variáveis Peso, FC, DP6M e VO2 pico, força muscular periférica dominante e 

não dominante e PImáx em pacientes com CG,conforme descrito na (Tabela 21) 

 
 
Tabela 21: Médias aritméticas, desvios padrões, na comparação das variáveis entre (Grupo I) 

pacientes com CG, com ausência de cardiotoxicidade   e (Grupo II) pacientes com CG, 
na presença de cardiotoxicidade  CG, entre os momentos Pré-Qt e Pós-Qt. 
 

 
Variáveis                                          

 
Pré –Qt                Pós-Qt                     Pré-Qt              Pós-Qt 
 
 Grupo I (n=28 pacientes)                   Grupo II (n=10 pacientes) 
 

PAS (mmHg) 121 ± 13 132± 18** 129 ± 11 133 ± 12** 

PAD (mmHg) 79 ± 9 83± 13* 77± 9 83 ± 9* 

FC  (bpm) 76 ± 11 78 ± 15 105± 15 1O2 ± 16* 

FC 6’ (bpm) 107± 16 110± 24 116± 11 116 ± 16 

FC 7’ (bpm) 91± 14 95 ± 20 103± 13 1O2 ± 14 

FC6’-FC7 ‘ =FCR1  (bpm) 15 ± 13 15 ± 14  13± 7   14± 6 

DP6M (m) 470± 63 479± 77 515± 52 507 ± 44 

VO2 pico 

estimado(ml/kg/min) 

12,5 ±3,7 13,4 ±3,9 15,3 ± 2,7 15,3 ±2,6 

FEVE ( % ) 68 ± 6 68± 7 69 ± 3,8 49 ± 5,4** 

IMC kg/m² 

 

Peso (Kg)     

                                

24 ± 5 

 

65 ±16 

23 ± 5* 

 

63 ±16*               

26  ± 5 

 

69 ±12                   

25 ± 6 

 

67± 13 

Força muscular D  (Kg) 30,5 ± 8,5 28,5 ±7,3* 34 ± 12 33 ± 11* 

Força muscular ND (kg) 28,2 ± 7,3 26 ± 7,5** 33 ±10 32  ± 9* 

PImáx  (cmH2O) - 56 ± 21 -64 ± 20* -62 ± 28 -65 ± 26 

PEmáx   (cmH2O) 67± 22 66 ± 31 80 ± 28 78 ± 27 

Legenda: fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE); frequência cardíaca no 6ºmin (FC61’); 

frequência no 7º min (FC7’), frequência cardíaca de recuperação; (FCR1 );  consumo máximo de 

oxigênio (VO2 pico); pressão inspiratória máxima (PIMáx); pressão expiratória máxima (PEMáx); 

índice de massa corpórea (IMC), DP6M= distância percorrida de 6 minutos; D (dominante); ND 

(não dominante).   Nota: * p<0,05; **p<0,001.  
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8.  DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo empregou duas escalas de avaliação da fadiga em 

pacientes com CG, Escala de Piper-revisada e Escalas DEFS/DUFS, nos 

momentos pré-Qt e pós-Qt. O uso desses instrumentos possibilitou a correlação de 

aspectos funcionais e biológicos da fadiga geral e ao esforço, no grupo de pacientes 

ambulatoriais pré e pós quimioterapia. Evidenciou-se elevada prevalência da fadiga 

pré e pós-Qt, em particular,o aumento dos casos de fadiga ao esforço. Ao lado 

disso, observou-se  redução do peso corporal, força muscular periférica e força  

muscular respiratória (PEMáx) e cardiotoxicidade pós-Qt. 

O sintoma fadiga é comum na prática clínica, porém pouco valorizado pelos 

profissionais de saúde que utilizam informações subjetivas e não abordam esse 

sintoma no seu plano de cuidados. Atualmente, a visão contemporânea utiliza 

abordagem multidisciplinar para melhor compreensão das multidimensões da 

fadiga e busca desenvolver o conhecimento da fisiopatologia e desenvolvimento de 

escalas. Assim como diferentes graus e (agudo versus crônico), condições 

patológicas e o seu impacto clinico em diferentes doenças.  Em relação às doenças 

cardiovasculares, a fadiga inicialmente esteve associada a um sintoma ligado a IC, 

atribuído à redução da perfusão da musculatura periférica. Recentemente, a fadiga 

tem sido mais estudada no contexto biológico e comportamental (esgotamento 

mental/ depressão, estresse, dentre outros). A fadiga oncológica carece, 

atualmente, de pesquisas com a visão interdisciplinar e o emprego de avaliações 

em diferentes dimensões, marcadores bioquímicos e funcionais, tendo em vista à 

sua complexidade e importância na qualidade de vida dos pacientes. 

 

 

8.1. O estudo sistematizado da fadiga oncológica 

 

 

O presente estudo identificou elevadas taxas de fadiga nos portadores de 

CG, com piora depois da Qt neoadjuvante. O emprego de escalas de fadiga 

multidimensionais demonstrou diferenças em relação à prevalência e intensidade 

da fadiga em pacientes com CG, antes e depois da Qt.          
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Pela Escala de Piper, a prevalência de fadiga foi de 82% (Pré-Qt) e 87% 

(Pós-Qt) nos pacientes com CG.  Notou-se maiores escores na fadiga de 

intensidade moderada entre os momentos (Pré-Qt) 37% e 45% (Pós-Qt).  Lamino 

et al.164 observaram comportamento similar em seu estudo com 94 mulheres de 

câncer de mama, onde 52% dos pacientes relataram fadiga, com intensidade 

moderada à intensa presente em 47% da amostra. Em outro estudo de Mota et 

al.154, a taxa de prevalência de fadiga em pacientes com câncer colorretal, pela 

Escala de Piper-revisada, foi de 26,8%.  O estudo de Mansano-Schlosser e 

Ceolim156 demonstrou  alta  prevalência de fadiga  42,9% (pós-Qt), pela Escala de 

Piper-revisada, em 140 idosos com 52,1% diagnosticados de câncer do trato 

digestivo 

 No que se refere à persistência da fadiga, o estudo de Bower et al.166 revelou 

que 30% das mulheres tratadas de câncer de mama relataram a presença de fadiga 

de origem desconhecida. Conforme os referidos autores, os níveis elevados de 

linfócitos T circulantes podem estar associados ao processo inflamatório crônico.  

Pela escala DEFS, no presente estudo, observou-se uma diferença 

significativa pré- Qt e pós-Qt, a prevalência de fadiga ao esforço foi 45% antes da 

Qt  e 71% após Qt. Verificou-se também associação entre a fadiga ao esforço pós-

Qt com as variáveis independentes como  hemoglobina, força muscular periférica 

e dor após Qt.  

Em relação a fadiga geral pela Escala DUFS, os escores de fadiga foram 

semelhantes entre pré-Qt e pós-Qt. Os resultados foram similares ao estudo de 

Finn A186, em 300 pacientes com IC e 64 voluntários sem IC, no qual houve 

associação entre fadiga e fadiga ao esforço. Pelo DEFS > 12,5, a frequência de 

fadiga foi mais elevada nos pacientes com IC em relação  ao grupo de voluntários  

e pelo DUFS >14,5, os escores de fadiga foram semelhante entre  os grupos. Não 

há estudos desenvolvidos em pacientes com CG, utilizando-se a escala DEFS e 

DUFS para avaliação da fadiga oncológica. 
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8.2. Outras correlações com a fadiga oncológica 

 

 

         Pelo Inventário de Depressão de Beck, no presente estudo, a soma dos 

escores de depressão (disforia, moderada e grave) foi de 34% pré-Qt e 26% pós-

Qt. Os estudos relacionados entre a depressão e a fadiga são divergentes. 

Hopwood e Stephens177 notificaram a depressão em 33% de 987 pacientes com 

câncer de pulmão e relataram associação entre fadiga e depressão. No presente 

estudo, a depressão não esteve associada à fadiga pela Escala de Piper-revisada. 

 

 
 

8.3. TC6M e fadiga no paciente oncológico 

 

 

No século passado, pesquisadores começaram a desenvolver estudos sobre 

a intolerância ao exercício nas doenças crônicas, principalmente, relacionados às 

DCVs e o câncer. Inúmeros estudos citam a importância do TC6M como avaliação 

em série de VO2 pico máximo (estimado) ou como resposta a uma intervenção 

terapêutica 174,175.  Evidências comprovaram que o valor prognóstico da DP6M na 

IC foi similar ao pico do VO2 da ergoespirometria154.  

Na avaliação da capacidade submáxima ao esforço, no presente estudo, o 

declínio funcional foi em média 30 metros em 20 pacientes.  Observou-se que 17 

pacientes apresentaram DP6M (pré-Qt) < DP6M (pós-Qt). Esse declínio funcional 

foi demonstrado anteriormente em uma revisão sistemática, em diferentes 

patologias, inclusive no câncer de pulmão. Os resultados mostraram uma distância 

percorrida que variou de 295 a 551m e o declínio funcional aceitável foi de 14 a 

30,5 metros171.   

 Por outro lado, um estudo multicêntrico avaliou a DP6M, em 617 brasileiros, 

incluindo as características antropométricas, demográficas e fisiológicas. Duas 

novas equações foram empregadas como referências para o cálculo da DP6M, uma 

delas permite avaliar  a influência das variações de FC durante o teste: DP6M pred= 

356;658-(2.303 x idade) + 36.648 x gênero) + ( 1.704 x altura)+ (1365 x Δ FC)187. 
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No entanto, o estudo de Cahalin et al.151 revelou uma sólida correlação entre 

o TC6M e o pico de VO2, em que a distância percorrida <300 metros seria preditora 

de mortalidade na IC e não de sobrevida em longo prazo. Enquanto o pico de VO2 

foi descrito como o melhor preditor de sobrevida em longo prazo. 

Outro achado importante foi confirmado pelo estudo de Zugck et al.152, que 

o prognóstico da DP6M em pacientes com IC foi similar ao prognóstico de pico de 

VO2 realizado pela ergoespirometria. Os pacientes de alto risco apresentam 

valores de pico de VO2 <10ml/kg/min e aqueles de baixo risco um pico de VO2 > 

18ml/kg/min. Os valores de pico de VO2 entre 10ml/kg/min e 18ml/kg/min tratam 

de pacientes com IC de médio risco.  Não há estudos desenvolvidos definindo os 

valores de pico de VO2 para pacientes oncológicos, em especial, no CG. 

Carvalho et al.153 avaliaram a reprodutibilidade do TC6M em pacientes com 

IC e correlacionaram a magnitude das variáveis atingidas no pico de VO2 com 

àquelas do teste cardiopulmonar (TCP). Houve altas correlações do TC6M com a 

distância percorrida, FC, VO2 máximo e percepção de esforço. Contudo, todas as 

variáveis do TCP apresentaram correlações moderadas e significantes, 

especialmente, o consumo de VO2 (r=0,57; p<0,O2) e a distância percorrida 

(r=0,70; p=0,0O2).  Constatou-se que o TC6M foi reprodutível nesse grupo de 

pacientes com IC e correlacionou-se com TCP.  

Em relação ao comportamento das variáveis cardiovasculares, na amostra 

estudada, houve diferença significativa em todas, entre os momentos pré-Qt e pós-

Qt, exceto a FC, apesar dos níveis elevados  após-Qt. O estudo de Fagundes et 

al.89 confirma esses dados, e avaliou a relação entre a fadiga e atividade simpática 

e parassimpática em mulheres com câncer de mama tratadas com Qt. Observou-

se que os níveis de noraepinefrina são maiores nas mulheres mais fadigadas em 

relação àquelas não fadigadas desencadeando a hiperatividade simpática e 

suposta elevação das citocinas pró-inflamatórias. O SNA pode desempenhar o 

papel importante na fadiga relacionada ao câncer, o SNP exerce o papel de 

conservação de energia, entretanto, quando ocorre uma atividade prolongada do 

SNS é provável que gere um gasto excessivo de energia pelo corpo. Segundo 

Fagundes et al. a hiperatividade simpática e hipoatividade parassimpática podem 

assumir o papel de biomarcadores em relação ao agravamento da fadiga.  
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Resultados similares foram encontrados no estudo de Schmidt et al176, o qual 

envolveu 50 pacientes com CA de mama e CA colorretal submetidos ao TC6M e 

ergoespirometria. Observou-se elevação da variável FC pico após a Qt: os escores 

médios foram: 130± 24 bpm (pré-Qt) para FC =143±26 bpm (pós-Qt). 

 

 

 

8.4.  A cardiotoxicidade associada a Qt no câncer gástrico 

 

 

 

Apesar da existência de inúmeros estudos sobre a CTX no tratamento do 

câncer de mama e oncohematologia  não observou-se descrição das mesmas no 

CG. No presente estudo, ao avaliar os efeitos sobre a função do VE, no pré-Qt e 

pós-Qt, identificou-se queda absoluta de 10% de FEVE em 10 pacientes.  O critério 

usado para diagnóstico de CTX foi considerado FEVE para um valor < 53% e  

escores médios apresentados no grupo de CTX foram:  FEVE= 69 ± 3,8 (pré-Qt) e 

FEVE=49 ± 5,4** (pós-Qt) associada ao declínio funcional.  Alguns fármacos 

empregados no grupo de 10 pacientes que desenvolveram CTX: 4 pacientes 

receberam FOLFOX (Oxaliplatina e 5-Fluoruracil), 3 pacientes XELOX (Oxaliplatina 

e Capecitabina), 2 pacientes receberam  XELOX + FOLFOX e 1 paciente EOX 

(Epirrubicina e oxaliplatina). 

O comportamento da FCR1 (frequência cardíaca de recuperação) foi 

diferente entre os 2 grupos.  No (grupo II) presença de CXT, observou-se alteração 

da FCR1  em 5 pacientes (50%), no entanto, no  (grupo I) ausência de CXT, ocorreu 

alteração da FCR1 em apenas  9 pacientes (24%). 

           As respostas cardiovasculares foram desiguais entre os grupos, neste 

estudo, o (grupo I) ausência de CTX e (grupo II) presença de CTX. O (grupo II) 

mostrou escores homogêneos de VO2 máx (pico) estimados entre pré-Qt (15,2 

ml/kg/min) e pós-Qt (15,3 ml/kg/min) e houve redução da DP6M. No entanto, o 

(grupo I) apresentou maiores valores de VO2 máx (pico) estimados associados ao 

melhor desempenho funcional.  Os resultados do estudo de Haykowsky MJ et al183 

mostraram-se divergentes em relação ao presente estudo. Os mecanismos de 

intolerância ao exercício são estudados no grupo de sobreviventes de câncer de 
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mama tratados com Qt e FEVE preservada. Diversos pesquisadores mediram o 

pico de VO2 consumido em 190 sobreviventes com câncer de mama tratados com 

Qt após 3 anos e 3 meses e ocorreu redução de 19% do pico de VO2 (média 5,5 

ml / kg /min) em relação ao grupo controle (p <0,05)196. Em outro estudo, Khouri et 

al avaliaram o pico de VO2, volumes do VE e DC, em 57 mulheres com câncer de 

mama após Qt e VEFE de 55%, durante exercícios na esteira. Os resultados 

obtidos mostraram a redução de 20% de pico de VO2 nas mulheres com câncer de 

mama em comparação ao grupo-controle e não houve diferença em relação a FC 

máxima entre os grupos185.  Ainda não está claro quais são os mecanismos 

envolvidos na intolerância ao exercício, mas podem ser causados pela função 

cardíaca reduzida, disfunção vascular periférica e utilização de oxigênio pela 

musculatura esquelética ou combinação de fatores183.     

Outra causa comum relacionada à perda do declínio funcional é a presença 

de neuropatia periférica após a Qt. No presente estudo, 12 pacientes evoluíram 

com neuropatia moderada e um (1) paciente neuropatia severa classificada pelos 

critérios adversos.  Herndon et al.173 associam o maior número de risco de quedas 

aos ciclos de Qt, principalmente, os pacientes tratados com placlitaxel ou docetaxel 

que apresentam maior número de quedas em relação aqueles tratados com 

oxaliplatina ou cisplatina. Independente da etiologia, a perda de propriocepção e 

fraqueza muscular nas extremidades caracterizam o quadro de neuropatia 

periférica.   

 

 

8.5.  Força muscular respiratória e força muscular periférica 

 

 

Em relação à força muscular respiratória e periférica, na população 

estudada, a perda da força muscular expiratória e força muscular periférica 

dominante e não dominante cursaram com redução significativa após Qt. 

Evidências confirmam esses resultados com a descrição que a perda progressiva 

de musculatura esquelética, no câncer, também contribui para baixa tolerância ao 

tratamento. O estudo de Toth et al avaliaram a morfologia da fibra muscular em 19 

pacientes oncológicos antes, durante e depois tratamento. Houve redução de cerca 
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de 20% das fibras musculares e mudança do tipo I para tipo II (contração rápida) 

que possuem baixa tolerância ao exercício. Não houve associação entre redução 

das fibras com o histórico da perda ponderal184. Frequentemente, pacientes com 

câncer sofrem uma perda específica da massa muscular esquelética, enquanto as 

reservas protéicas viscerais são preservadas. Essa condição clínica é conhecida 

como caquexia, a qual culmina numa piora da qualidade de vida dos pacientes104. 

Um estudo de Dimopoulou et al.172 corrobora esses achados revelando que 

a redução da força dos músculos ventilatórios pode acarretar em aumento do 

trabalho do diafragma durante o exercício, principalmente em pacientes com IC 

devido à redução da complacência pulmonar, aumentando o trabalho da ventilação. 
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9.  LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

 

Os resultados deste estudo podem ser interpretados com base em algumas    

observações: 

 

 

• Não foi incluída a dosagem de enzimas plasmáticas musculares (CPK, 

aldolase) e marcadores inflamatórios após a Qt, visando avaliar a correlação  

entre fadiga oncológica e elevação dos níveis de citocinas pró-inflamatórias. 

 

 

• Não foi possível a mensuração de biomarcadores troponina I cardíaca e/ou 

BNP-peptídeo natriurético, atualmente essenciais na cardiovigilância dos 

pacientes submetidos à Qt.  

 

•  No presente estudo, à avaliação da função ventricular esquerda para 

detecção de cardiotoxicidade não empregou as metodologias hoje 

recomendadas  para o estudo da agressão miocárdica. 
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10.  IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 

 

 

 

            Identificou-se, neste estudo, a importância do monitoramento da fadiga, do 

comprometimento funcional, da força muscular periférica e respiratória, através de 

uma equipe multidisciplinar, com suporte cardiológico, fisioterapêutico, psicológico 

e nutricional dos pacientes com câncer gástrico. 

            Neste contexto, torna-se relevante que sejam planejadas intervenções 

preventivas e terapêuticas para o combate da fadiga.  Os exercícios aeróbicos e 

resistidos podem ser realizados, numa fase precoce ao tratamento de câncer. A 

partir dos dados do presente estudo, sugere-se embasar uma proposta para a 

criação de um ambulatório de fadiga oncológica. 

            Os achados da presença de elevada prevalência de cardiotoxicidade pós-

Qt, neste grupo de pacientes apontam para a importância da monitorização 

ecocardiográfica e com biomarcadores, além de futuras pesquisas nesta área. 
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11. CONCLUSÕES 

 

 

No presente estudo em pacientes com CG foi possível evidenciar os                   

seguintes achados: 

 

 

• A prevalência da fadiga identificada pela escala de Piper-

revisada foi elevada e semelhante antes e após quimioterapia. 

 

• Em relação a fadiga de esforço avaliada pela Escala DEFS, 

observou-se aumento significativo após quimioterapia. 

 

• A fadiga ao esforço avaliada pela Escala DEFS após Qt, foi 

associada a força muscular periférica, hemoglobina e dor. 

 

• A  cardiotoxicidade foi observada  cerca de 25% dos pacientes, 

porém não esteve associada com o agravamento da fadiga 

pela Escala de DEFS. 

 

• O declínio funcional observado  foi em média 30 metros em 20 

pacientes com CG, entre os momentos pré-Qt e pós-Qt 
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ANEXOS 
 
 

APÊNDICE I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Cardiotoxicidade e fadiga em pacientes 

com câncer gástrico após quimioterapia neoadjuvante 

Nome do Voluntário: _____________________________________________________________ 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo clínico porque em breve receberá a 

quimioterapia indicada como tratamento inicial; porque o seu diagnóstico é câncer de estômago. 

A quimioterapia é um tipo de tratamento médico que são introduzidos na circulação sanguínea 

compostos químicos, chamados quimioterápicos, para combater o câncer. Esses medicamentos 

são administrados por via oral ou intravenosa dependendo da definição do seu médico. A via oral 

(pela boca) é em forma de comprimido, cápsulas e líquidos; a via intravenosa (pela veia) a 

medicação é aplicada na veia por meio de cateter (tubo fino).   

Os quimioterápicos usados em dose elevada poderão comprometer o funcionamento do coração e 

dos pulmões; gerando cansaço ou fadiga limitando a realização de atividades diárias, falta de ar, 

diarréia, distensão abdominal, falta de apetite e dormência nas mãos e nos pés. Para investigar e 

acompanhar estas disfunções você fará exames específicos antes de começar do primeiro ciclo e 

após o último ciclo da quimioterapia.  

Serão feitos dois exames: o primeiro é o ecocardiograma para visualizar as áreas cardíacas que 

não estão contraindo normalmente devido ao pouco fluxo de sangue ou lesão cardíacas anteriores.  

Para isso, você ficará na posição deitada e será usado o ultra-som (aparelho) pelo médico 

assistente, permitindo analisar as imagens do seu coração em diferentes posições. Esse 

procedimento tem duração de aproximadamente 20 a 30 minutos. O segundo é o exame de sangue 

para dosar uma substância chamada troponina que têm o papel importante na contração muscular 

do coração.  

Para que possa decidir se quer participar ou não deste estudo, você precisa conhecer seus 

benefícios, riscos e implica mioterapia e a sua associação com alterações apresentadas no 

ecocardiograma e os níveis circulantes de troponina, em pacientes submetidos ao tratamento de 

câncer gástrico. 

PROCEDIMENTOS DO ESTUDO 

          Caso você concorde em participar deste estudo serão coletadas 2 amostras de seu sangue 

(10 mililitros cada uma, ou o correspondente a uma colher de sobremesa)  para ser submetido a 

exames laboratoriais. As coletas de sangue serão feitas em duas etapas: antes do primeiro ciclo de 

quimioterapia e após 24 a 72 horas do último ciclo. Com estas amostras serão realizados testes 
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(exames de sangue), exclusivamente destinados a este estudo, para determinação de níveis 

circulantes da substância chamada troponina, envolvida no funcionamento do coração. 

          Antes de iniciar a quimioterapia você fará como rotina o ecocardiograma (ECO). 

Adicionalmente será realizado um segundo exame de ECO (após o último ciclo de quimioterapia), 

solicitado pelo médico cardiologista. 

         Durante as suas consultas de rotina com a fisioterapeuta Jacqueline Borges, você responderá 

um questionário para avaliação de sua capacidade cardiorrespiratória e funcional (atividade física). 

As avaliações serão feitas nas consultas antes do seu primeiro e após o último ciclo de 

quimioterapia.  

ALTERNATIVA  

       Não se aplica.  

RISCOS 

       O seu tratamento quimioterápico será exatamente o mesmo caso você participe ou não deste 

estudo. As coletas de sangue para o estudo coincidirão com o pedido de exames laboratoriais de 

rotina, e alguns sintomas podem surgir após a inserção ou retirada da agulha na sua pele: dor, calor, 

dormência local e o aparecimento de manchas vermelhas e/ou roxas (chamadas de hematomas) 

que são transitórias. O segundo exame de Ecocardiograma que você realizará não apresenta riscos 

adicionais. 

       Alguns sintomas poderão ocorrer durante avaliação pela fisioterapeuta como: dor, desconforto, 

estresse emocional, fadiga, falta de ar, mal-estar e tonteiras. Nenhum procedimento será testado. 

       Caso ocorra algum dos sintomas citados, por favor entrar em contato com o médico Dr. Hugo 

Tannus no telefone (21) 2307 1000/ 9981 5449, ou com a Fisioterapeuta responsável pela pesquisa  

Jacqueline Borges no telefone (21) 2307 4580/ 99349 8251, para que seja providenciado seu 

atendimento na Instituição. 

BENEFÍCIOS 

        Os benefícios deste estudo serão identificação de possíveis riscos cardiorespiratórios e  

possibilidade de oferecer atividade física adequada à sua condição clínica, durante todos os ciclos 

de quimioterapia, e não apenas após o seu término; contribuindo para acompanhar e permitir a 

intervenção do seu médico no tratamento que está sendo aplicado. 

ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS 

        A Fisioterapeuta Jacqueline Borges, Dr. Hugo Tannus e também toda equipe de saúde serão 

responsáveis pelo seu acompanhamento, no período em regime ambulatorial ou hospitalar, durante 

o tratamento realizado no INCA.  

CARÁTER CONFIDENCIAL DOS REGISTROS 

        Além da equipe de saúde que cuidará de você, seus registros médicos poderão ser consultados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer (CEP-INCA) e pela equipe de 

pesquisadores envolvidos. Seu nome não será revelado em nenhum momento, ainda que 

informações de seu registro médico sejam utilizadas para propósitos educativos ou de publicação e 

que ocorrerão independentemente dos resultados obtidos. 

TRATAMENTO MÉDICO EM CASO DE DANOS 
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       Todo e qualquer dano decorrente do desenvolvimento deste projeto de pesquisa, e que 

necessite de atendimento médico, ficará a cargo da instituição. Seu tratamento e acompanhamento 

médico independem de sua participação neste estudo. 

CUSTOS E PAGAMENTO 

        Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para o paciente pela sua participação no 

estudo.  

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

        É importante que você saiba que a sua participação neste estudo é completamente voluntária 

e que você poderá se recusar a participar ou interromper sua participação em qualquer momento, 

sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você tenha direito. Em caso de você decidir 

interromper sua participação no estudo, a equipe assistente deverá ser comunicada e a coleta de 

amostras para os exames relativos ao estudo será imediatamente interrompida. 

        O médico responsável pela sua internação poderá interromper a sua participação no estudo a 

qualquer momento, mesmo sem a sua autorização. 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

          Nós estimulamos você ou os seus familiares a fazerem perguntas em qualquer momento do 

estudo. Neste caso, por favor, ligue para a Fisioterapeuta Jacqueline Borges no telefone (21) 99349 

8251. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos como participante do estudo clínico, 

também poderá contar com um contato imparcial: o Comitê de Ética em Pesquisa que é órgão 

institucional cujo objetivo protege o bem-estar dos participantes da pesquisa.  

          O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto Nacional de Câncer está 

localizado na Rua do Resende 128 sala 203, Centro, Rio de Janeiro. Contatos: cep@inca.gov.br / 

Telefones: (21) 3207-4550/4556 – Horário de Atendimento: 09:00 às 16:00 horas. 

 DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

Li as informações acima e entendi o propósito deste estudo, assim como os benefícios e riscos 

potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer perguntas e todas foram 

respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu consentimento para participar neste 

estudo. 

Entendo que não receberei compensação monetária por minha participação neste estudo. 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

__________________________________        ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Paciente)                                       dia      mês      ano 
_______________________________________________________  
(Nome do Paciente – letra de forma) 
_______________________________           ____ / ____ / _____ 
(Assinatura de Testemunha, se necessário)          dia     mês     ano 
Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes deste estudo ao paciente 
indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 
 
________________________________________            ____ / ____ / ____ 
(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)    
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APENDICE II  
 
 
 

PROTOCOLO DE AVALIÇÃO FÍSICO-FUNCIONAL  
 

  Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva 
Serviço de Fisioterapia – Ambulatório – Abdômen 

 

 

 

Avaliação inicial: ANTES da Quimioterapia.  DATA: ___/___/_____ 

Indivíduo:  1ª 

 

 

1. História da Doença Atual 

 

LHP: ____________________________Metástases: Sim (__) Não (___)  

    Indicação Cirúrgica: Sim (__) Não (___) Tipo: __________________ 

 

2. Classificação Funcional NYHA de limitação da atividade 

física 

                  

Categoria: 1 (__) 2 (__) 3 (___) 4 (___) 

Observações/comentários: ____________________________________ 

Tromboembolismo (___) ICPrévia (___)  

Arritmia (___) Isquemia Miocárdica  

(__)Hipertensão Arterial:  Estágio:_________________ 

 

3. Hábitos de Vida 

(   ) Tabagismo ______ maço/dia/anos 

(   ) Uso de medicamentos  (  ) ansiolíticos (  ) antidepressivos  (  ) outros ________ 

(   ) Etilismo ________ 

(   ) Prática de atividade física. Frequência _____  

(   ) Profissão: _______________ 

 

4. Comorbidades 

 

 

 

 

 

 

  (   )  Diabetes  

  (    )  Vascular  

  (    )  Neurológica 

  (    ) Psiquiátrica 

  (    ) Distúrbios eletrolíticos 

 (  ) Insuficiência  renal  

 (  ) Insuficiência hepática 

 (  ) Depressão 

 (  ) Anemia 

 (  ) Hipotireoidismo 

Outras:________________ 
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5. Exame Físico 

             

              Queixa Principal:  ___________________________________ 

Sinais Vitais: PA: ______mmHg; FC: _____bpm; FR: ____irpm  SatO2:____%    

              Ausculta pulmonar: __________________________________  

Performance Status_______(ECOG)            EVA:___________   

             Pictograma de Fadiga:  Intensidade  ______Impacto_______ 

             Escala de Piper – Revisada __________ DEFS e DUFS ____________ 

             Inventário de Depressão BECK_______ (escore)                                                                          

Teste de Caminhada 6 minutos (Anexo)  

 

Resultados:  

DP6M predita  _______________DP6M percorrida:__________Prognóstico:     

 

  (  ) ruim  <300 m       (  ) reservado <300 e  <450 m (  ) favorável  > 450 m.  

 

 

6. Radiografia de Tórax - Data: ___/___/___ 

 

Laudo:________________________________________________________________ 

 

 

 

 

7. Escala de Dispnéia da American Toracic Society 

(  ) Nenhuma Sem falta de ar, exceto aos exercícios vigorosos. 

(  )  Leve Falta de ar ao correr no plano ou caminhar subindo uma 

ladeira. 

(  ) Moderada Caminhar mais devagar que as pessoas da mesma idade 

devido à falta de ar ou ter de interromper a caminhada 

para respirar. 

(  ) Severa Parar para respirar após caminhar cerca de 100m ou 

depoisde poucos minutos caminhando no plano. 

(  ) Muito severa Muita falta de ar para sair de casa, falta de ar ao se vestir 

ou despir. 

 

8. Grau de Força Muscular 

 

 

    Dinamômetro:   Mão D: _____  Mão E:_____   

 Circular a mão dominante 
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9. Estado Nutricional 

 

Peso: ____Kg Altura: ____m IMC:___ 

<18,5 baixo peso  (  )   18,5-24,9    peso normal (  )    >  25,0 -29   sobrepeso (  )        

>30 obeso   (  ) 

  

10. Ecocardiograma       Data: ____________ 

 

Aumento 

das 

dimensões 

cardíacas 

 

VE     

   sistólico 

 

VE   

diastólico 

 

 

VD  

   sistólico 

 

Septo  

Interventricular 

 

Disfunção diastólica: (  ) Sim (  ) Não      

Alteração contrátil segmentar (  ) Sim (  ) Não  

Alterações de função ventricular global: ______________________________________ 

Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo: ____________________________________ 

Resultado: _____________________________________________________________ 

 

 

 

Fisioterapeuta responsável:_______________________________________ 

  



85 
 

PROTOCOLO DE AVALIÇÃO FÍSICO-FUNCIONAL 

 

  Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva 

Serviço de Fisioterapia – Ambulatório – Abdômen 

 

 

Avaliação final: DEPOIS da Quimioterapia.  DATA: ___/___/_____ 

Indívíduo :  _1 D__ 

1. Exame Físico 

 

QueixaPrincipal:_________________________________________ 

Sinais Vitais: PA: ______mmHg; FC: _____bpm; FR: ____irpm; SatO2: ____%  

Ausculta pulmonar:____________________________________________ 

Status Performance:__________(ECOG)   EVA:_______ 

Pictograma de Fadiga: Intensidade  _____________         Impacto______ 

Escala de Piper revisada (escore final)  ______________  

Inventário de Depressão de Beck ( escore final)________________ 

DEFS E DUFS  (escore final)____________ 

 

2. Escala de Dispneia da American Toracic Society 

 

(  )  Nenhuma 

 

Sem falta de ar, exceto aos exercícios vigorosos. 

(  )  Leve Falta de ar ao correr no plano ou caminhar subindo 

uma ladeira. 

(  ) Moderada Caminhar mais devagar que as pessoas da mesma 

idade devido à falta de ar ou ter de interromper a 

caminhada para respirar. 

(  )  Severa Parar para respirar após caminhar cerca de 100m ou 

depois de poucos minutos caminhando no plano. 

(  ) Muito Severa Muita falta de ar para sair de casa, falta de ar ao se 

vestir ou despir. 

 

 

3. Grau de Força Muscular 

Dinamômetro:   Mão D: __________  kg Mão E:___________kg 

                                

 Circular a mão dominante 
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4. Estado Nutricional 

Peso: ____Kg Altura: ____m IMC:____ 

Classificação de IMC  

Peso: ____Kg Altura: ____m IMC:___ 

<18,5 baixo peso  (  )   18,5-24,9    peso normal (  )    >  25,0 -29   sobrepeso  (  )  >30 

obeso            

 

         5.     Ecocardiograma   -    Data ___/___/__ 

 

Aumento 

das 

dimensões 

cardíacas 

 

   VE  

sistólico 

 

VE  

diastólico 

 

VD  

sistólico 

 

Septo 

Interventricular 

 

Disfunção diastólica: (  ) Sim (  ) Não     

Alteração contrátil segmentar (  ) Sim (  ) Não  

Alterações de função ventricular global: __________________________ 

Fração de Ejeção do Ventrículo Esquerdo: ________________________ 

5. Resultado:  _________________________ 

       Fisioterapeuta Responsável: ________________________________  
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APÊNDICE III 

 

 

 

AVALIAÇÂO DO TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS 
 

 

 

 

Nome:_____________________________________________  PRÉ-QT (  )   PÓS-QT (  ) 

Matrícula:_________________________________________ Data do teste: ____/____/____           

Peso  _______Kg_        Altura: ______cm   Idade: ________   Sexo: M (  )  F (  ) 

Sedentarismo: Sim (  )  Não (  )            Tabagismo: (  ) ____ anos   Cessou em: ____________    

Fez uso de medicamentos no dia do teste? Sim (  ) Não (  ) ____________________________ 

Parâmetros Basais Iniciais 

 

Pressão Arterial: _____ x ____ mmHg      FC: ____ bpm        SpO2 _____ %    FR: ____ irpm 

Borg dispneia: ______   Borg Fadiga: ______ 

AP: _______________________________________________________________________ 

ACV: ______________________________________________________________________ 

AP: ausculta pulmonar   ACV: ausculta cardiopulmonar   FC: frequência cardíaca  

FR: frequência respiratória   SpO2: saturação periférica de oxigênio  

 

Durante o teste 

TC6M 2º minuto 4º minuto 6º minuto 

FC    

Borg Dispneia     

Borg Fadiga    

SpO2    

 

Nº de voltas 

  1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( )  10 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 

 

Interrupção ou pausa antes dos 6 minutos? (  ) Não  (  ) Sim          Distância_________ metros 

Motivo:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Parâmetros pós-teste (1º minuto) 

Pressão Arterial: _____ x ____ mmHg      FC: ____ bpm        SpO2 _____ %    FR: ____ irpm 

Borg dispneia: ______   Borg Fadiga: ______ 
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AP:________________________________________________________________________ 

ACV:_______________________________________________________________________ 

 Outros sintomas ao fim do teste 

 

Dor torácica: (  ) Sim (  ) Não          Tonteira: (  ) Sim (  ) Não         Palidez: (  ) Sim (  ) Não 

Câimbras nos MMII (  ) ou Dor (  ): (  ) Sim  (  ) Não  (  ) D  (  ) E  (  ) Ambas 

Dispnéia Intolerável: (  ) Sim (  ) Não                                Perda Equilíbrio: (  ) Sim (  ) Não 

Arritmias: (  ) Sim (  ) Não            Sudorese: (  ) Sim (  ) Não      

 

Resultados:   

Números de voltas: ________ (x 60 metros) + Volta final ______ metros = _______ metros  

DP6M percorrida:  ___________ DP6M prevista:_____________ 

 

 Prognóstico:  ruim  (  )    <300 m    reservado  (  ) >300 e < 450m  favorável (  ) > 450 m  
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ANEXO I 

 

 

 

 

ESCALA DE ZUBROD (ECOG) 
 

 

 

 

PS 0 – Atividade normal  

PS1 – Sintomas da doença, mas deambula e leva seu dia a dia 

normalmente 

PS 2 – Fora do leito mais de 50% do tempo 

PS 3 – No leito mais de 50% do tempo, carente de cuidados mais 

intensivos 

PS 4 - Completamente inativo, necessita de autoatendimento, confinado 

ao leito 

Fonte: escala Zubrod.199 
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ANEXO II 

 

 

ESCALA DE DISPNEIA DA AMERICAN TORACIC SOCIETY 

 

 

(  ) Nenhuma Sem falta de ar, exceto aos exercícios vigorosos. 

(  ) Leve Falta de ar ao correr no plano ou caminhar subindo uma ladeira 

(  ) Moderada Caminhar mais devagar que as pessoas da mesma idade devido à 

falta de ar ou ter de interromper a caminhada para respirar. 

(  ) Severa Parar para respirar após caminhar cerca de 100m ou depois de 

poucos minutos caminhando no plano. 

(  ) Muito Severa Muita falta de ar para sair de casa, falta de ar ao se vestir ou se 

despir 

  Fonte: escala adaptada (ATS)167. 
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 ANEXO III  

 

 

 

 

ESCALA DE FADIGA DE PIPER – REVISADA 

 

 

 
Instruções: Para cada questão a seguir, circule o número que melhor descreve a fadiga que 

você está sentindo 

AGORA. Por favor, esforce-se para responder cada questão da melhor maneira possível. 

1.Há quanto tempo você está sentindo fadiga? (assinale somente UMA resposta) 

( ) Dias ( ) Semanas ( ) Meses ( ) Horas ( ) Minutos ( ) Outro - por favor descreva: 

 

____________________________________________________________________________ 

2.Quanto estresse a fadiga que você sente agora causa? 

Nenhum  estresse        Muito estresse                                                                                                                     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3.Quanto a fadiga interfere na sua capacidade de completar suas atividades de trabalho ou 

escolares? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada                             Muito 

4. Quanto a fadiga interfere na sua habilidade de visitar ou estar junto com seus amigos? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada                         Muito 

5. Quanto a fadiga interfere na sua habilidade de ter atividade sexual? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada          Muito  

6. De modo geral, quanto a fadiga interfere na capacidade de realizar qualquer tipo de atividade 

que você gosta? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nada                        Muito  

7. Como você descreveria a intensidade ou a magnitude da fadiga que você está sentindo agora? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Leve       Intensa 

8. Como você descreveria a fadiga que você está sentindo agora?  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Agradável             Desagradável  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aceitável                Inaceitável 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Protetora            Destruidora 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Positiva             Negativa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Normal               Anormal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Quanto você está se sentindo.. 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

Fraco                                       Forte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Acordado               Sonolento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Com vida                                Apático 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Com vigor                Cansado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Com energia              Sem energia 

1 2 3 4 5 6 7 8    9 10 

Paciente                Impaciente 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relaxado           Tenso  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Extremamente feliz                 deprimido 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

Capaz de se concentrar        incapaz de ser concentrar
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capaz de se lembrar         Incapaz de se lembrar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Capaz de pensar com clareza                                                                            Incapaz de pensar com clareza

  

10. De modo geral, o que você acha que contribui ou causa a sua fadiga? 

______________________________________________________________________________________ 

11. De modo geral, o que mais alivia a sua fadiga é: 

______________________________________________________________________________________ 

12. Existe mais alguma coisa que você gostaria de dizer para descrever melhor sua fadiga? 

______________________________________________________________________________________ 

13. Você está sentindo qualquer outro sintoma agora? 

( ) Não ( ) Sim. Por favor descreva: 

Fonte:ABCP. Associação Brasileira de Cuidados Paliativos. Consenso Brasileiro de Fadiga. Revista Brasileira 

de Cuidados Paliativos, vol. 3, n.2, Suplemento1. 
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ANEXO IV  

 

ESCALA DUFS 

DUTCH FATIGUE SCALE – Auto-relato  
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 ANEXO V 

  

DUTCH EXERTION FATIGUE SCALE 
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ANEXO VI 

 

 

ESCALA DE BORG DISPNEIA 

 

 

  

 
                                  Fonte: Borg199. 

 
                                            
  



99 
 

                                                           ANEXO VII 

 

 

 

                                             ESCALA DE BORG FADIGA 
 
  
 
 
 

 
                              Fonte: Borg180. 
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ANEXO VIII 

 

 

INVENTÁRIO DE DEPRESSÃO DE BECK 

 

 

 
Nome:_______________________________________________ Idade:_____________  

Data: _____/_____/_____  

Este questionário consiste em 21 grupos de afirmações. Depois de ler cuidadosamente cada 

grupo, faça um círculo em torno do número (0, 1, 2 ou 3) próximo à afirmação, em cada grupo, 

que descreve melhor a maneira que você tem se sentido na última semana, incluindo hoje. Se 

várias afirmações num grupo parecerem se aplicar igualmente bem, faça um círculo em cada uma. 

Tome cuidado de ler todas as afirmações, em cada grupo, antes de fazer sua escolha.  

0 Não me sinto triste  

1 Eu me sinto triste  

2 Estou sempre triste e não consigo sair disto  

3 Estou tão triste ou infeliz que não consigo suportar  

 

0 Não me sinto decepcionado comigo mesmo  

1 Estou decepcionado comigo mesmo  

2 Estou enojado de mim  

3 Eu me odeio  

 

0 Não estou especialmente desanimado quanto ao futuro  

1 Eu me sinto desanimado quanto ao futuro  

2 Acho que nada tenho a esperar  

3 Acho o futuro sem esperanças e tenho a impressão de que as coisas não podem melhorar  

 

0 Não me sinto de qualquer modo pior que os outros  

1 Sou crítico em relação a mim por minhas fraquezas ou erros  

2 Eu me culpo sempre por minhas falhas  

3 Eu me culpo por tudo de mal que acontece  
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0 Não me sinto um fracasso  

1 Acho que fracassei mais do que uma pessoa comum  

2 Quando olho pra trás, na minha vida, tudo o que posso ver é um monte de fracassos  

3 Acho que, como pessoa, sou um completo fracasso  

 

0 Não tenho quaisquer ideias de me matar  

1 Tenho ideias de me matar, mas não as executaria  

2 Gostaria de me matar  

3 Eu me mataria se tivesse oportunidade  

 

0 Tenho tanto prazer em tudo como antes 

1 Não sinto mais prazer nas coisas como antes 

2 Não encontro um prazer real em mais nada 

3 Estou insatisfeito ou aborrecido com tudo 

 

0 Não choro mais que o habitual 

1 Choro mais agora do que costumava 

2 Agora, choro o tempo todo 

3 Costumava ser capaz de chorar, mas agora não consigo, mesmo que o queira 

 

0 Não me sinto especialmente culpado 

1 Eu me sinto culpado grande parte do tempo 

2 Eu me sinto culpado na maior parte do tempo 

3 Eu me sinto sempre culpado 

 

0 Não sou mais irritado agora do que já fui 

1 Fico aborrecido ou irritado mais facilmente do que costumava 

2 Agora, eu me sinto irritado o tempo todo 

3 Não me irrito mais com coisas que costumavam me irritar 
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0 Não acho que esteja sendo punido 

1 Acho que posso ser punido 

2 Creio que vou ser punido 

3 Acho que estou sendo punido 

 

0 Não perdi o interesse pelas outras pessoas 

1 Estou menos interessado pelas outras pessoas do que costumava estar 

2 Perdi a maior parte do meu interesse pelas outras pessoas 

3 Perdi todo o interesse pelas outras pessoas 

 

0 Tomo decisões tão bem quanto antes 

1 Adio as tomadas de decisões mais do que costumava 

2 Tenho mais dificuldades de tomar decisões do que antes 

3 Absolutamente não consigo mais tomar decisões 

 

0 O meu apetite não está pior do que o habitual 

1 Meu apetite não é tão bom como costumava ser 

2 Meu apetite é muito pior agora 

3 Absolutamente não tenho mais apetite 

 

0 Não acho que de qualquer modo pareço pior do que antes 

1 Estou preocupado em estar parecendo velho ou sem atrativo 

2 Acho que há mudanças permanentes na minha aparência, que me fazem parecer sem 

atrativo 

3 Acredito que pareço feio. 

 

0 Não tenho perdido muito peso se é que perdi algum recentemente 

1 Perdi mais do que 2 quilos e meio 

2 Perdi mais do que 5 quilos 

3 Perdi mais do que 7 quilos 
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Estou tentando perder peso de propósito, comendo menos: Sim _____ Não _____ 

0  Posso trabalhar tão bem quanto antes 

1 É preciso algum esforço extra para fazer alguma coisa 

2 Tenho que me esforçar muito para fazer alguma coisa 

3 Não consigo mais fazer qualquer trabalho 

 

0 Não estou mais preocupado com a minha saúde do que o habitual 

1 Estou preocupado com problemas físicos, tais como dores, indisposição do estômago ou 

constipação 

2 Estou muito preocupado com problemas físicos e é difícil pensar em outra coisa 

3 Estou tão preocupado com meus problemas físicos que não consigo pensar em qualquer 

outra coisa 

 

0 Consigo dormir tão bem como o habitual 

1 Não durmo tão bem como costumava 

2 Acordo 1 a 2 horas mais cedo do que habitualmente e acho difícil voltar a dormir 

3 Acordo várias horas mais cedo do que costumava e não consigo voltar a dormir 

 

0 Não notei qualquer mudança recente no meu interesse por sexo 

1 Estou menos interessado por sexo do que costumava 

2 Estou muito menos interessado por sexo agora 

3 Perdi completamente o interesse por sexo 

 

0 Não fico mais cansado do que o habitual 

1 Fico cansado mais facilmente do que costumava 

2 Fico cansado em fazer qualquer coisa 

3 Estou cansado demais para fazer qualquer coisa 
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ANEXO  IX 

 

APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA – INCA 
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106 
 

 

 

 



107 
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